Na podlagi 17. dlena Zakona o Sportu (Ur. l. RS, 29117),8. dlena pravilnika in meril
za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obcini Borovnica (Ur. l. RS, St. 62/2020)
in 14. 6lena Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa v Obdini Borovnica (Ur. l.
RS, 5t. 16/18 ter Letnega programa Sporta v obdini Borovnica za leto 2020 Obcina
Borovnica objavlja

JAVNI RAZPIS
IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA
PROGRAMA SpORtA v r_eru 2020

ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA

ViSina razpisanih sredstev na podprogramu 18059001/418009 in 41BO1O, Sport v Soli
in Sport v druStuih, v vi5ini 38.050,00 €.

1.
1.1 .

Podroija, ki so predmet razpisa
Prosto6asna Sportna vzgoja otrok in mladine 7.500,00 €
Solska Sportna tekmovanja 3.000,00 €
Celoletni Sportni programi 4.000,00 €
ob6asni Sportni programi (poditniSki programi) 500,00 €

1.1 .2.
1.1 .4.
1.1 .5.

1.4. Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjena
10.500,00 €
1 .4.'l . Celoletni Sportni programi 10.000,00 €
1.4.2. Celoletni Sportni programi
'1.5.

Kakovostni Sport

-

odraslih

v kakovostni in vrhunski Sport

miselne igre 500,00 €
8.000,00 €

1.8. Sportna rekreacija 7.OOO,OO €
1 .8.1 . Celoletni Sportno rekreativni programi 6.000,00 €
1.9. Sport starejSih 5OO,OO €
1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejiih in istodasna Sportna vadba razSirjene druZine
500,00 €
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v

Sportu

4. Organiziranost v Sportu - delovanje Sportnih druStev

2.300,00 €

1

.200,00 €

5. Sportne prireditve in promocija iporta 1.050,00 €

2.
2.1

Pravica do sofinanciranja

.

Na razpisu lahko sodelujejo
- Sportna dru5tva, ki so registrirana v RS,
- zveze Sportnih dru5tev, ki jih ustanovijo Sportna dru5tva s sedeZem v ob6ini,
- zavodi s podrodja vzgoje in izobraZevanja, ki izvajajo Sportne programe,
doloiene z letnim programom Sporta,
- pravne osebe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za

opravljanje dejavnosti v Sportu

2.2

23

Ostali pogoji
lzvai;alci iz prej5nje todke imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh
podrocjih Sporta, de izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sede2 v obdini Borovnica,
- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa Sporta
najmanj 1 leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- imajo za prijavljene Sportne programe zagotovljene materialne in prostorske
pogoje ter ustrezno izobraZen ali usposobljen strokovni kadet za opravljanje
dela v Sportu,
- imajo za prijavljene Sportne programe izdelano finan6no konstrukcijo, iz
katere je predviden vir prihodkov in stro5kov za izvedbo dejavnosti,
- izvaidlo Sportne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih
tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne
gre za sofinanciranje celoletnih Sportnih programov in je obseg izvajanja
posameznega Sportnega programa v merilih drugace opredeljen,
- imajo za prijavljene Sportne programe v skladu z lastnim temeljnim aktom
urejeno evidenco dlanstva, evidenco o udeleZencih programa in evidenco o
p la6ani 6lanarini.
s portna dru5tva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri
sof inanci ra nj u izv ajanla letnega p rog ram a Sporta

3.

Merila za izbor programov
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa Sporta v Obdini Borovnica
so priloga razpisne dokumentacije.

4.

Vsebina vloge
Osnovni podatki o izvajalcu LPS

ilava
prijava programa, na katerega se izvajalec prijavlja,

z

vsebinskimi in

finandnimi podatki o programu
dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odlodbe o registraciji od pristojnega
upravnega organa in fotokopija obvestila Statisticnega urada RS o
razvrstitvi po dejavnosti) ob prvi prijavi na razpis
poroeilo
preteklem letu,
podatki o finan6nem
izvajanju LPS
poslovanju za preteklo leto in planom za lelo 2020

o

v

s

4.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v 6asu trajanja razpisa v sprejemni
pisarni Obiine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, ali na spletni strani
www. borovnica.si/razpisi.
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki
ustrezajo programom, s katerimi se prijavlja na razpis.

Kontaktna oseba je Slavka Gerdina. Dodatne informacije lahko dobite do 10. 6. 2020
na telefonski Stevilki 7 50-7 4-60 ali prek elektronskega naslova:
slavka.gerdina@borovnica.sr.

5.

Rok in naein prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati na naslov Obcina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica z oznako'. >Javni razpis-Sport 2019-ne
odpiraj", upo5tevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Obdino Borovnica do 10.
junija 2020 do 12. ure;
Vloga se Steje za pravoiasno, ce je oddana priporodeno po poiti na zadnji dan
prijave, 10.6.2020 ali do 12.00 ure isti dan oddana osebno v vloZi5du Obcine
Borovnica.
Nepravodasno prejete vloge bodo s sklepom zavrZene.

Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo. Dopolnjene vloge morajo
predlagatelji predloZiti v zaprti ovojnici, osebno ali po po5ti na naslov: Obdina
Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, s pripisom na vidnem mestu >NE
ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZPIS - LETNI PROGRAM
SpORfA 2020<< in s polnim naslovom posiljatelja. Dopolnjena vloga se Steje za
pravoiasno, de je bila oddana priporodeno po poSti na zadnji dan roka za dopolnitev
ali do 12.00 ure isti dan oddana osebno v vlo2i5cu Ob6ine Borovnica.
Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo in prepozno
prispele dopolnitve vlog, bodo s sklepom zaviene.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov
Sporta.

6.

Obravnava vlog ter obvestilo o izboru
Odpiranje vlog vodi administrativna komisija in se izvede v roku treh dni po roku za
oddajo vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno.
Nepravilno oznadene, nepravodasno oddane vloge in vloge, ki niso bile dopolnjene v
roku, bodo zavrlene. V roku prispele in pravilno oznadene vloge bodo ovrednotene
po todkovnem sistemu v skladu z merili za oceno programov, ter razpoloZljivimi
finandnimi sredsfui. lzbor in vrednotenje programov bo izvedla strokovna komisija, ki
jo imenuje iupan. O izidu razpisa in vi5ini dodeljenih sredstev bodo prijavitelji
obve5ceni z odlodbo najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Z upravidenci
do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter vi5ini in nadinu
sofinanciranja v letu 2020.

7.

Rok za porabo sredsfey:
Upravidenci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, bodo prejeli
sredstva na podlagi zahtevkov. Rok za porabo sredstev je 31.12.2020. Zadnji
zahtevek za kori5denje odobrenih sredstev za leto 2020 morajo vloZiti na Obdini
Borovnica do 12. decembra 2020.
Borovnica, 22.5.2020
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