
OBCINA MORAVSKE TOPTICE

XRANJCEVA ULICA 3

9226 MORAVSKE TOPTICE

2.

SredsWa za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena z Odlokom o proradunu Obiine Moravske Toplice za leto 2021
(Uradni list RS !t. 16/2021) na proraiunski postavki (081,01,01 Sredswa za dejavnost drustev po razpisu< v visini
54.000 EUR in na proraiunski postavki O8L,O2,O2 lnvesticijsko vzdrZevanje Sportnih objektov in povrSin za Sport v
naravi po razpisu( v viSini L4.000,00 EUR.

Obdobje porabe sredstevje do 31.12.2021.

4.

Za izvedbo javnega razpisa bo s posebnim sklepom imenovana Komisija za izvedbo javnega razpisa sofinanciranja
letnega programa Sporta v Obiini Moravske Toplice v letu 2021.

5.

Besedilo javnega razpisa se dne 22. 2. 2021 objavi na spletni stran Obaine Moravske Toplice, in se glasi:

Na podlagl L7. in 2L. alena Zakona o Sportu (Uradni list RS, it. 29/L7, 2L/L8 in 82/20l', LO. dlena Odloka o
sofinanciranju letnega programa Sporta v Obiini Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 2O/2O2OI in 5. alena Letnega
programa iporta v Obaini Moravske Toplice 5t. 410-001O/2021-5 z dne 3.2. 2021, Obiina Moravske Toplice objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE tfiNEGA PROGRAMA sPORTA V OBCINI MORAVSKE TOPTICE ZA TETO 2021

2. Predmet lR:
Za uresniaevanje javnega interesa v sportu se v obiini Moravske Toplice v letu 2021 z JR sofinancirajo:
5ponrrut PRoGRAMt:
o Prostoiasna Sportna vzgoja otrok in mladine:

o celoletni prostotasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19 let (5V-PRo).

o celoletni pripravljalni programi za otrok e'. U-6/7, U8/9, U-10/11 (sV-PRl).

. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport (5v-usu1:
o celoletni tekmovalni programi otrokin mladine: U-tz/13, U- 14/15let, U-16/17, U-18/t9,

. Kakovostni Sport (K5):

o celoletni tekmovalni programi odraslih,
o Sportna rekreacija (RE):

o celoletni iportno rekreativni programi odraslih.
. sport starejsih (SSTA):

o celoletni Sportno rekreativni programi starejSih.
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Na podlagi prvega odstavka 10. dlena Odloka o sofinanciranju letnega programa iporta (Uradni list RS, it. 2O/2OZO\
izdaja Zupan Obdine Moravske Toplice

SKLEP

o zafetku postopka Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa tporta
v Obaini Moravske Toplice v letu 2021

t.
Zaane se postopek Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obaini Moravske Toplice v letu 2021.

1. NaroEnikjavnega razpisa za sofinanciranje LPS (v nadaljevanju JR):

OBeINA MORAVSKE TOPLIcE, Kranjteva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

5ponrruroBJEKrt:



. vzdrZevanje Sportnih objektov in povrlin za Sport v naravi.
ORGANIZIRANOST V SPORTU:

. Delovanje ;portnih druitev,

. Delovanje Obiinske iportne zveze.
Sponrrur PRTREDTTvE:

o Sportne prireditve v izvedbi sportnih druitev,
o Sportne prireditve v izvedbi Obdinske Sportne zveze.

3. Upraviaeni izvajalci LP5:

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. dlenu Odloka o sofinanciranju LP5 v obiini Moravske Toplice, upraviEeni
izvajalci pa so, de izpolnjujejo pogoje:
o imajo sedei v obaini Moravske Toplice,
. so na dan objave JR za sofinanciranje LP5 najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,

njihova glavna dejavnost je izvajanje Sportnih programov,
. izvajajo programe/podroija skladno z odlokom in LP5, se pravoiasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo

vse pogoje javnega razpisa,

o imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraien/usposobljen kader za delo v
Sportu,

o imajo izdelano finandno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroSkov izvedbe programov,
o imajo urejeno evidenco ilanstva (Sportna drulwa, zveze) ter evidenco o udeleiencih programov.
Pr'tjavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izlotijo iz vrednotenja.

Na JR za sofinanciranje delovanja Obainske iportne zveze in 5portnih prireditev v izvedbi Obfinske 5portne zveze
lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje:
o ima naziv 5portne zveze s sedeiem v obiini Moravske Toplice,
o v zvezo je vkljuienih najmanj deset (10) iportnih druitev s sedeiem v obdini Moravske Toplice,
. zveza je ilanica OKS-ZSZ.

4. Pogoji in merila za vrednotenje podrotij 5porta:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu s pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPS v
obtini Moravske Toplice, ki so sestavni del Odloka in priloga tega javnega razpisa.

5. ViSina razpisanih sredstev:
ViSina razpisanih sredstev na JR znaia 68.000,00 €. Proraiunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim
Odlokom o proraiunu obEine za leto 2021 in LP5 v obEini za leto 2021.

6. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12.2021

7. Razpisni rok:
Rok za prUavo je do vkljuino 26. 3. 2021.

8. Odpiranje ln obravnava prispelih vlog ter obveiianje o izidu JR:

Postopek JR vodi Komisija za izvedbo JR.

Vloge, ki ne bodo oddane pravodasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene po!iljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo Komisija opravila najkasneje v roku osem (8) dni od zakljuika JR in ne bo javno.

V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osmih (8) dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo
dopolnjena, bo s sklepom zavrZenal

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, doloienih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za

posamezno podroEje Sporta.
Predlagatelji bodo z odlodbo direktorice obiinske uprave o izidu razpisa obvelieni v roku osem (8) dni po sprejeti

odloaitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo iupan obilne podpisal pogodbe o sofinanclranju LP5 za leto 202L.



9. NaEin dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje podrodij Sporta za leto 2021 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven
predloiiti vsa pripadajoaa in zahtevana dokazila.

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na Obainski upravi ObEine Moravske Toplice po
telefonu 02/538-15-12, ga. Majda Lipi6 Prosii, vendar najkasneje do dneva predloiitve vlog.

11. lnformacije o razpisni dokumentaciji:
Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo na spletni strani Obiine Moravske Toplice:
httos://www.moravske-toolice silza-obcane/razpisi-in-obiave/ ali jo po predhodnem pisnem naroiilu prejmejo
po elektronski po5ti, vendar najkasneje do dneva predloiitve vlog.
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Ta sklep zaine veljati z dnem izdaje.

Stevilka : 571-o0o L / 2021,-3

Moravske Toplice, 22. 2. 2021
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Zupan:
ALOJZ GLAVAE

Vlogo (podpisana in iigosana obrazca DSPLOSNO( in TIZAVA<)je potrebno v zaprti ovojnici poslati na naslov:
OB.INA MORAVSKE TOPLICE

KRANJ.EVA ULICA 3

9226 MORAVSKE TOPLICE.

Vloga mora biti pravilno oznaiena in sicer:
o polni naslov poiiljatelja

. pripis DJAVNI RAZPIS - SPORT 2021 - NE ODPIRAJ l(
o polni naslov prejemnika: oBalNA MoRAVSKE TOPLICE, KRANJaEVA U LICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE.

5teje se, da je vloga prispela pravoEasno, ie je bila oddana zadnji dan roka za oddajo na posti s priporoaeno
poiiljko.

lzpolnjeno dokumentacijo ,)RAZPlSNl OBRAZCI( z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v
razpisnem roku poslati na e-naslov: maida.lipic.prosic@moravske-toplice.si .
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