OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email: tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), in 6. člena Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.) in 9/15,
5/17), objavlja Občina Cirkulane

JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2018
I.
NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Naročnik javnega razpisa je Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane.
II.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV PO POSAMEZNIH
VSEBINAH
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Cirkulane za leto 2018 v skupni
višini 27.450,00 evrov. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah »180501 –
Tekmovalni šport« v višini 9.000,00 evrov, »180503 – Športne prireditve« v višini 1.350,00 evrov,
»180504 – Šport mladih – redna vadba« v višini 5.500,00 evrov in na proračunski postavki »180507 –
Vzdrževanje športnih objektov« v višini 11.600,00 evrov.
NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO NASLEDNJI IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV

III.

Izvajalci športnih programov:





športna društva,
zveze športnih društev,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in so neprofitne.
UPRAVIČENCI RAZPISA

IV.

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:








imajo sedež v občini Cirkulane,
so registrirani najmanj eno leto,
so solventni in nimajo blokiranega transakcijskega računa na dan oddaje vloge,
zoper njih ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja,
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti,
imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu (razen planinskih društev),
imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih,
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V.

Javni razpis za vrednotenje športnih programov v letu 2017

da občini na koncu vsakega leta redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa,
podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane
podatke,
da športni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje
po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna občine
Cirkulane,
skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra,
imajo do občine poravnane vse obveznosti,
upravljajo s športnim objektom, v kolikor na razpis prijavljajo tudi vzdrževanje športnih objektov,
da se pravočasno prijavijo na javni razpis za tekoče leto.

V LETU 2018 SE SOFINANCIRAJO NASLEDNJI PROGRAMI
1. Delovanje športnih društev
2. Športna dejavnost otrok in mladine

športna dejavnost predšolskih otrok,

športna dejavnost šoloobveznih otrok.
3. Športna dejavnost otrok in mladine v športnih društvih

šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba),

šport mladih (šport za dosežek – selektivni).
4. Tekmovalni (kakovostni) šport
 (registrirani športniki pri nacionalni panožni zvezi, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem
sistemu nacionalnih panožnih zvez).
5. Razvojne in strokovne naloge v športu

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
6. Športne prireditve, planinska skupina, planinski tabor
 največ dve športni prireditvi oz. dejavnosti na leto.
7. Šport mladih – redna vadba
8. Vzdrževanje športnih objektov

VI.

POGOJI, MERILA, NAČIN DOLOČANJA DELEŽA IN NORMATIVI ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pogoji, merila, normativi in pomen posameznih meril, na podlagi katerih bodo izbrani izvajalci letnega
programa športa v občini Cirkulane za leto 2018 za sofinanciranje tekmovalnega športa, športnih
prireditev in športa mladih – redna vadba, so podrobneje določeni s Pravilnikom za vrednotenje športnih
programov in Letnim programom športa v občini Cirkulane. Merila in kriteriji ter Pravilnik so priloga tega
razpisa.
Prijave pod točko sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov bodo ovrednotene glede na sledeča
merila:
KRITERIJI
TOČKE
 Pomembnost objekta za razvoj športa v občini
objekt se uporablja za rekreativne namene
5
objekt se uporablja za kakovostni in vrhunski šport
10
objekt se uporablja za tekmovanja in turnirje
15
 Povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu
do 14 ur tedensko (do 2 uri dnevno)
5
od 15 do 28 ur tedensko (do 4 ure dnevno)
10
od 29 in več ur tedensko (nad 4 ure dnevno)
15
 Velikost športnega objekta
do 400 m2
10
od 401 m2 do 1600 m2
20
nad 1600 m2
30
 Dostopnost objekta
samo članom društva
10
vsem krajanom
30
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Javni razpis za vrednotenje športnih programov v letu 2017

Višina sofinanciranja posameznih vsebin v športu se izračuna na podlagi točkovnega sistema. Vrednost
točke se določi kot razmerje med obsegom sredstev, določenih za posamezne vsebine in skupnim
številom točk za posamezne vsebine vseh izvajalcev programa športa, ki izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje.
VII.
ROK IN NAČIN PRIJAVE, RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine Cirkulane, Cirkulane 58, v času
uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine http://www.cirkulane.si,
dodatne informacije pa so na voljo tudi na tel. št. 02 / 795 34 20. Razpisna dokumentacija zajema javni
razpis za vrednotenje programov športa v občini Cirkulane za leto 2018 in prijavnico na Javni razpis za
vrednotenje programov športa v občini Cirkulane za leto 2018.
Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2018 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila.
Kandidati morajo vloge za sofinanciranje programov športa poslati ali oddati osebno na naslov Občina
Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s prilepljeno naslovnico iz zadnje strani tega razpisa,
najpozneje do 19. 2. 2018, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela s pošto
ali oddana do 12. ure v prostorih občine Cirkulane.

VIII.
DATUM ODPIRANJA PRIJAV
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem prijav začela 19. 2. 2018 v prostorih
Občine Cirkulane. Odpiranje ne bo javno.
Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave:
 ki niso bile oddane v razpisanem roku,
 ki jih ni predložila upravičena oseba,
 ki niso popolne.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo komisija v roku 3 dni od njihovega odpiranja, prijavitelje pozvala,
da v roku 8 dni svoje vloge dopolnijo. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo
slednja izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.
Sklep o izidu razpisa bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

IX.
POGODBA O SOFINANCIRANJU
Z vsemi izbranimi izvajalci programov športa bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov športa v
občini Cirkulane za leto 2018. Vzorec pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa.

X.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV
Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.

Župan Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.

Datum: 30. 1. 2018
Št.: 4101-2/2018-1

OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282 Cirkulane
Telefon: 02/ 795 34 20
Telefax: 02/ 795 34 21
Email:tajnistvo@cirkulane.si
obcina.cirkulane@cirkulane.si

VZOREC POGODBE
OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, davčna številka: SI52739813, matična
številka: 2242770, ki jo zastopa župan Janez Jurgec (v nadaljevanju sofinancer)
in
__________________________________, davčna številka: ____________, matična številka:
______________, ki ga zastopa ______________ (v nadaljevanju upravičenec/izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO
o sofinanciranju športnih programov v letu 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- se je upravičenec prijavil na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo
Občina Cirkulane sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2018,
- so bila upravičencu s sklepom št. ____________ z dne _________ dodeljena sredstva
za sofinanciranje programov športa v letu 2018, ki jih bo izvedel v času od 1.1.2018 do
31.12.2018.
2. člen
Upravičenec je v vlogi z dne _________, s katero se je prijavil na razpis za sofinanciranje
programov športa v Občini Cirkulane v letu 2018, opredelil upravičene stroške dejavnosti oz.
izvedbo posameznih programov in projektov, za kar mu je sofinancer odobril sofinanciranje v
višini _________ € iz proračunskih postavk ________________________.

3. člen
Občina bo sredstva iz prejšnjega člena upravičencu financirala po 1/12 v višini po
______________ € na mesec na transakcijski račun upravičenca št.: ___________________,
odprt pri ____________.
4. člen
Višina odobrenih sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so namenjena
za izvajanje športnih programov.
Občina si pridržuje pravico, da višino odobrenih sredstev korigira v primeru spremembe višine
proračunskih sredstev za izvajanje športnih programov, za kar pogodbeni stranki skleneta

dodatek k pogodbi, ki je osnova za nadaljnje sofinanciranje športnih programov iz proračunskih
sredstev občine.
5. člen
Izvajalec je dolžan izvajati športni program, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi v skladu
s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v občini Cirkulane.
Izvajalec je dolžan ločeno voditi finančno poslovanje o dodeljenih proračunskih sredstvih občine
in jih namensko koristiti za namen opredeljen s to pogodbo.
Izvajalec je dolžan občini Cirkulane predložiti letno poročilo o poteku programa, nalogah in
porabi sredstev, kot so mu bila dodeljena s sklepom o izboru vlog za sofinanciranje programov
športa v letu 2018, najkasneje do 31.3.2019.
V kolikor izvajalec dodeljena sredstva nenamensko uporablja, lahko občina odstopi od
pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi obrestmi.
6. člen
Izvajalec mora na zahtevo občine omogočiti nadzor izvajanja določil te pogodbe, ki obsega:
 nadzor izvajanja športnih programov, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi in
 nadzor nad porabo proračunskih sredstev občine.
7. člen
Skrbnik pogodbe s strani občine je Milena Debeljak.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ______________.
Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli, vendar s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj pet dni
pred izvedbo.
Nadzor, ki ga opravi pooblaščena oseba občine mora potekati tako, da ne ovira opravljanja
redne dejavnosti izvajalca.
O opravljenem nadzoru se napiše zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali
plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu
funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu,
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:
- pridobil posel
- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji
- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična.
Morebitna nesoglasja, izhajajoč iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V
kolikor jih sporazumno ne bosta mogli rešiti, je za njihovo reševanje stvarno pristojno sodišče
na Ptuju.

9. člen
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme upravičenec en (1) izvod
in sofinancer dva (2) izvoda.

Datum: ______________

Številka: 4101-2/2018-____
Datum:

Upravičenec:

Sofinancer:

predsednik

Janez Jurgec,
župan

PRILOGA 1 k Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 26/07 (35/13-popr.), 9/15)
MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE
Športni program
1. Delovanje društev
1.1 Plačana članarina
2. Šport otrok in mladine
2.1. Predšolska mladina
(otroci do 7 let)

2.2. Osnovnošolska
mladina (od 7 do 15 let)
3. Šport v društvih
3.1 Šport mladih - redna
vadba

3.2 Šport mladih selektivni šport

Opis programa

Točke

Normativi športnega
programa

Članarina članov društva

1

1 točka za vsako plačano
članarino

redna vadba skupin,
strokovno vodstvo

1

Športna značka I. stopnje

8

50 urni program | min.
15 udeležencev | (točk /
udelež.)
50 urni program |
skupina = min. 15 udel. |
(točk / skup.)
Financiranje tekmovanj
ŠŠD

tekmovanja šolskih
športnih društev
redna vadba mladine do 7
let

15

redna vadba mladine do
15 let

15

redna vadba mladine do
19 let

15

cicibani/cicibanke

85

mlajši dečki/deklice

120

50 urni program |
skupina = min. 10 udel. |
(točk / skup.)
80 urni program |
skupina = min. 10 udel. |
(točk / skup.)
80 urni program |
skupina = min. 15 udel. |
(točk / skup.)
120 urni program | (točk
/ ekipo,skupino) | glej
tabelo 1
140 urni program | (točk
/ ekipo,skupino) | glej
tabelo 1

3.3 Športno rekreativna
dejavnost

3.4.1 Kakovostni šport ekipno

starejši dečki/deklice

150

mlajši mladinci/mladinke

170

starejši mladinci/mladinke

200

množične športnorekreativne prireditve

50

redna vadba - strokovni
kader

5

planinska skupina

50

planinski tabor

50

IV. liga po rangu in nižje
(državni nivo)
III. liga po rangu (državni
nivo)
II. liga po rangu (državni
nivo)
I. liga po rangu (državni
nivo)
Posameznik v ekipi

450

3.4.2 Kakovostni
(individualni) šport
3.4.3 Vrhunski šport
Kategoriziran športnik
(kategor. športniki)
4. Šport invalidov in upokojencev
4.1 Sport invalidov in
Redna vadba
upokojencev

550
650
750
50

5

180 urni program | (točk
/ ekipo,skupino) | glej
tabelo 1
220 urni program | (točk
/ ekipo,skupino) | glej
tabelo 1
240 urni program | (točk
/ ekipo,skupino) | glej
tabelo 1
Organizacija in izvedba |
min. 50 udeležencev |
(točk / prired.)
80 urni program |
skupina = min. 15 udel. |
(točk / skup.)
točk/dogodek max. 2 na
leto
točk/dogodek max. 2 na
leto
240 urni program | (točk
/ ekipo,skupino)
320 urni program | (točk
/ ekipo,skupino)
400 urni program | (točk
/ ekipo,skupino)
480 urni program | (točk
/ ekipo,skupino)
320urni program | (točk /
ekipo,skupino)
glej pravilnik

80 urni program |
skupina = maks. 20 udel.

Strokovni kader

5. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov
5.1. Šolanje in
Strokovni kader - športna
izpopolnjevanje kadrov
društva

6. Promocijska dejavnost
6.1 Promocija športa in
občine

10

35

| (točk / skup.)
80 urni program |
skupina = maks. 20 udel.
| (točk / vaditelja)
točk / posameznika
| maks. 4 na leto na
društvo
točk / posameznika
| maks. 4 na leto na
društvo

Strokovni kader planinska društva

35

Popularizacija športa,
občinske prireditve

50

točk / prireditev
| maks. 2 prireditvi na
leto za društvo

20

točk / leto

100

150 urni program | (točk
/ ekipo,skupino)

7. Priznanja športnikom in športnim delavcem
7.1 Priznanja športnikom
Športnik leta, priznanja za
in šp. delavcem
šp. delavce
8. Posebna športna tekmovanja
8.1 Tekmovanja in vadba
Delovanje in tekmovanja
v planinskih društvih
mladinskega odd.

VLAGATELJ:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Vlogo prevzel-a:
Datum in čas prejema kuverte:

NE ODPIRAJ-VLOGA!
OBČINA CIRKULANE
CIRKULANE 58
2282 CIRKULANE
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2018
4101-2/2018-1

