OBČINA STARŠE
OBČINSKA UPRAVA
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax:
02 686 48 10
E-mail: obcina@starse.si

Številka:671-2/2019-2
Datum:26.3.2019
Na podlagi 17. člena Zakona o športu – Zšpo-1 (Uradni list RS, št. 29/2017), Odloka o
proračunu Občine Starše za leto 2019 (MUV, št. 5/19) ter Letnega programa športa Občine
Starše za leto 2019 objavlja Občina Starše
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI STARŠE ZA LETO 2019
NAROČNIK:
Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše.
PRAVNA PODLAGA:
17. člen Zakona o športu – Zšpo-1 (Uradni list RS, št. 29/2017), 218. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odlok o proračunu Občine Starše za leto 2019 (MUV, št. 5/19).
PREDMET RAZPISA je sofinanciranje:
NE TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - sofinancirajo se programi oz. tečaji, ki
jih organizirajo športna društva, v obsegu najmanj 60 ur letno.
 Športna rekreacija – sofinancirajo se celoletni ciljni športno – rekreativni programi v
obsegu najmanj 60 ur letno.
TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport –
sofinancirajo se programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
 Kakovostni šport – sofinancirajo se programi kakovostnega športa, ki ga organizirajo
društva
 Vrhunski šport – sofinancirajo se nagrade športnikom za vrhunske športne dosežke
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Sofinancira se spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, zavodi za šport, pravne osebe
registrirane za opravljanje dejavnosti športa, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen na področju športa, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, samostojni podjetniki
posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti športa in zasebni športni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Starše,
- vrhunski športnik ima stalno prebivališče na območju občine Starše,

-

izvajajo športne programe v skladu s svojim temeljnim oz. ustanovitvenim aktom in v
skladu z ZŠpo-1,
imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnostih,
imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ter evidenco o vadbi, (obvezna
priloga)
da imajo urejene pogodbe o sodelovanju s trenerji in igralci (obvezna priloga ftc.
pogodb)
občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
k vlogi so priložena vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati
izpolnjevanje meril in kriterijev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

MERILA:
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Cena športnega programa
 prispevek vadečih
 brezplačen
Kompetentnost strokovnih delavcev
 izobražen
 usposobljen
Število vadečih
 do 10
 več kot 10

TOČKE
1
3
3
1
6
8

ŠPORTNA REKREACIJA
Cena športnega programa

TOČKE
1
3
3
1
6
8

Kompetentnost strokovnih delavcev
Število vadečih








prispevek vadečih
brezplačen
izobražen
usposobljen
do 10
več kot 10

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Kompetentnost strokovnih delavcev
 izobražen
 usposobljen
Število športnikov oz. razširjenost
 do 10
športne panoge
 več kot 10
Uspešnost športne panoge
 medobčinska liga
 državna liga

TOČKE

KAKOVOSTNI ŠPORT
Kompetentnost strokovnih delavcev

TOČKE
3
1
1
2
8

Število športnikov oz. razširjenost
športne panoge
Uspešnost športne panoge







izobražen
usposobljen
do 20
več kot 20
medobčinska liga
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3
1
6
8
10
15

 medobčinska liga 1
 medobčinska liga 2
 državna liga

18
8
28











TOČKE
210
200
150
110
100
x1
x 1,5
x 1,5
x1

VRHUNSKI ŠPORT
Dosežena stopnja kategorizacije

Število športnikov oz. razširjenost
športne panoge
Uspešnost športne panoge

svetovni razred
mednarodni razred
perspektivni razred
državni razred
mladinski razred
do 1000
več kot 1000
olimpijska športna panoga
neolimpijska športna panoga

Točke dosežene stopnje kategorizacije se pomnožijo s številom športnikov in uspešnostjo
športne panoge.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Dostopnost vsem vadečim
DA
NE
Obstoj športnih objektov in DA
površin za šport v naravi
NE
Zagotavljanje
vadbenih Do 2
površin za več športnih panog Nad 2

TOČKE
100
80
100
80
40
50

VIŠINA SREDSTEV:
V proračunu Občine Starše za leto 2019 je na proračunski postavki:
081000 – Dejavnost na področju športa in rekreacije
Konto 412000 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
45.000,00 EUR
 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 Športna rekreacija
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 Kakovostni šport
 Športne prireditve
Konto 411908- denarne nagrade in priznanja
 Vrhunski šport

3.300,00 EUR

081010 – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
 športni objekti in površine za šport v naravi

15.000,00 EUR

Poraba sredstev:
Sredstva morajo biti porabljena od dodelitve do 31.12.2019 .
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Rok za predložitev prijav:
Rok za predložitev prijav je od 1.4. 2019 do 19.4. 2019. Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite osebno ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše z oznako: »NE
ODPIRAJ – VLOGA ŠPORT 2019«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Datum odpiranja vlog:
Vloge se bodo odpirale 10.4.2019 ob 11.00 uri. Odpiranje vlog ne bo javno.
Rok o obveščanju prejemnikov o izidu:
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 30 dni po
odpiranju vlog. Hkrati jim bo poslan poziv, da v roku 8 dni od poziva, z naročnikom sklene
pogodbo, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Kraj, čas in oseba, kjer se lahko dvigne razpisan dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v tajništvu
Občine Starše, Starše 93, 2205 Starše. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani
Občine Starše: www.starse.si. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Mojci Gselman – 02 686
48 08 ali e-mail: obcina@starse.si.

OBČINA STARŠE
Župan
Bojan KIRBIŠ
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