NAVODILA
za izpolnjevanje obrazcev ter oddajo prijave na Javni razpis za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v
Mestne občini Velenje v letu 2021

1. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Pogoji, ki jih morajo izvajalci, ki se bodo prijavili na javni razpis izpolnjevati, so določeni v točki 4.
javnega razpisa in v pogojih merilih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v mestni občini
Velenje za leto 2021.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu, ki so naštete v točki 2.
javnega razpisa. Podrobnejši opis je povzet iz Letnega programa športa za leto 2021.
ŠPORTNI PROGRAMI:
 Športna vzgoja otrok in mladine prostočasno (krajše: ŠV-PRO):
o celoletni prostočasni športni programi,
o celoletni pripravljalni športni programi (ŠV-PRI).
 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (krajše: ŠV-PP):
o celoletni prostočasni športni programi.
 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠV-USM):
o celoletni tekmovalni športni programi otrok: U-12/13 in U14/15
o celoletni tekmovani športni program mladine: U-16/17 in U-18/19,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega razreda
(PR).
 Kakovostni šport (krajše: KŠ):
o celoletni tekmovalni športni programi odraslih,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).
 Vrhunski šport (krajše: VŠ):
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in
olimpijskega razreda (OR).
 Šport invalidov (krajše: ŠI):
o celoletni netekmovalni športni programi invalidov.
 Športna rekreacija (krajše: RE):
o celoletni športno rekreativni programi odraslih.
 Šport starejših (krajše: ŠSTA):
o celoletni športno rekreativni programi starejših.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
 Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE:
 športne prireditve občinskega, regijskega, državnega pomena.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
 sofinanciranje nadpovprečnih športnih dosežkov.

3. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE



s spletne strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si – poglavje »razpisi«.
v vložišču Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje - sprejemna pisarna.

4. ODDAJA PRIJAVE


Po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v zaprti ovojnici v vložišče Mestne občine Velenje oddate
natisnjena, osebno podpisana in žigosana zavihka »SPLOŠNO« in »IZJAVA« iz razpisne
dokumentacije (shranite potrdilo – prijave ne pošiljajte z navadno pošto).
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Na e-naslov: razpissport@velenje.si pošljite izpolnjene razpisne obrazce v excel formatu z vsemi
zahtevanimi prilogami, ki jih priložite v kateremkoli formatu (word, excel, pdf, jpg…).

 ZADNJI ROK ODDAJE NA POŠTO: 9.2.2021
5. OVOJNICA (KUVERTA)
Na ovojnico napišite:
 polni naziv in naslov pošiljatelja (v levi zgornji kot ovojnice),
 polni naziv in naslov prejemnika (v desni spodnji kot, glej razpis in vzorec ovojnice!)
 pripis pod naslovom prejemnika: »JAVNI RAZPIS 2021 – ŠPORT (NE ODPIRAJ)«.

6. VSEBINA IN PRIJAVA PROGRAMOV



Programi morajo biti glede na vsebino prijavljeni na ustreznem prijavnem obrazcu. Enako velja za
organiziranost v športu, športne prireditve in razvojne dejavnosti.
Za vsako vadbeno skupino je treba izpolniti poseben dodatni obrazec (PRILOGA).

7. IZPOLNJEVANJE PRIJAVNIH OBRAZCEV







Obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško!
Obrazce za programe, na katere izvajalec ne kandidira, ni treba izpolniti.
Podatki morajo biti vpisani v ustrezne obrazce oziroma rubrike.
Številčni podatki o članstvu in strokovnih kadrih morajo ustrezati dejanskemu stanju.
Upoštevati je potrebno navodila navedena pri posameznih obrazcih in tabelah.
Skupna navodila za izpolnjevanje obrazcev so sestavni del razpisne dokumentacije (zadnji zavihek
– NAVODILA)

8. OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI NA RAZPIS
Priložene morajo biti naslednje zahtevane priloge:
 KOPIJO ODLOČBE O REGISTRACIJI
Odločbo Upravne enote Velenje o vpisu v register društev predložijo športna društva, ki se prvič
prijavljajo na razpis ter vsa tista društva, pri katerih je prišlo do statusnih sprememb v letu 2020
oziroma v času od njihove prijave na JR za leto 2020 (sprememba imena, naslova, zakonitega
zastopnika ali temeljnega akta društva). Drugi izvajalci predložijo odločbo ali drugo dokazilo o
registraciji za opravljanje dejavnosti v športu.


KOPIJO VELJAVNIH PRAVIL OZ. STATUTA DRUŠTVA, POTRJENEGA OD UPRAVNE ENOTE
VELENJE
Predložijo samo športna društva, ki se prvič prijavljajo na javni razpis.



DOKAZILA O ZAGOTOVLJENEM OBJEKTU ZA IZVEDBO VSEH PRIJAVLJENIH
PROGRAMOV (priloži se eno od spodaj naštetih dokazil):
1. vse pogodbe z upravitelji oz. lastniki športnih objektov za leto 2021 oziroma za sezono
2020/2021, ki jih izvajalec uporablja za izvajanje prijavljenih programov;
2. ali dokazilo, da je izvajalec lastnik objekta – izpisek iz zemljiške knjige, ki ni starejši od
3 mesecev;
3. ali dokazilo, da je izvajalec najemnik objekta – pogodba z lastnikom o najemu objekta.



TEDENSKI URNIK VADBE
Iz tedenskega urnika vadbe mora biti po dnevih razviden urnik in objekt vadbe za vse prijavljene
športne šole oziroma vadbene skupine ter priimki in imena strokovnih kadrov, ki vodijo vadbo (velja
za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program športa ter za vsa ostala društva oziroma
izvajalce, ki prijavljajo programe v več vadbenih skupin).
Tedenski urnik vadbe mora biti usklajen s podatki na pogodbah o uporabi športnih objektov, priimki
strokovnih delavcev pa s seznamom strokovnega kadra (glej naslednjo alinejo).
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Izvajalci, ki svoje programe izvajajo na naravnih oziroma na nepokritih športnih površinah (npr.
planinska društva), priložijo za vsako vadbeno skupino letni program planinskih pohodov v Sloveniji
ali drug program rednih aktivnosti na teh površinah.


SEZNAM USPOSOBLJENEGA STROKOVNEGA KADRA
Predložiti je potrebno seznam strokovnega kadra, ki vodi vadbo prijavljenih športnih šol oziroma
vadbenih skupin (priimek in ime, strokovni naziv v športu, datum in številka dokumenta o strokovni
usposobljenosti ter naziv inštitucije, ki je dokument izdala) ter pogodbo o sodelovanju med klubom
in trenerjem.



POIMENSKI SEZNAM ČLANOV DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO (prijaviteljem, ki niso
registrirani po ZDRU-1 tega seznama ni potrebno posredovati)
Seznam članov društva s plačano članarino mora vsebovati:
- priimek in ime
- letnico rojstva
- občino stalnega bivališča
- seznam mora biti potrjen s podpisom in žigom odgovorne osebe društva



POIMENSKI SEZNAM REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV, POTRJEN OD NACIONALNE
PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE
Seznam registriranih tekmovalcev za leto 2021 oz. sezono 2020/2021 predložijo vsi predlagatelji,
ki se prijavljajo na razpis s programi tekmovalnega športa nacionalnih panožnih športnih zvez.
Datum potrdila panožne zveze ne sme biti datiran pred objavo javnega razpisa za šport 2021.



ZAPISNIK SEJE ZADNJE SKUPŠČINE DRUŠTVA
Predložijo športna društva, ki se prvič prijavljajo na javni razpis oziroma niso imela sofinanciranih
programov v letu 2020.



VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU VSEBIN TER RAZVOJNIH NALOG LPŠ V MOV V
LETU 2021
Vzorec pogodbe mora biti opremljen z zahtevanimi podatki ter z datumom podpisa in žigom ter
podpisom odgovorne osebe izvajalca.

9. DODATNE INFORMACIJE


Simona Pogorelčnik: telefon: 03/896-16-77 in/ali e-pošta simona.pogorelcnik@velenje.si.
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NASLOVI NA OVOJNICI (KUVERTI) ZA ODDAJO PRIJAVE
Na levi zgornji strani ovojnice (kuverte) mora biti izpisan polni
naziv in naslov društva ali drugega izvajalca, ki prijavo oddaja!

Primer:

ATLETSKI KLUB VELENJE
Cesta na Jezero 7
3320 VELENJE

Naslov prejemnika na ovojnici (kuverti):

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 VELENJE
»JAVNI RAZPIS 2021 – ŠPORT (NE ODPIRAJ !)«

Rok oddaje – 9.2.2021
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