Na podlagi 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2015
objavljamo
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV PO
KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
1. Predmet javnega razpisa :
Sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč/objektov po krajevnih skupnostih v Občini Kamnik
v skupni višini 10.000,00 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
8116 – sofinanciranje športnih objektov.
Občina Kamnik bo sofinancirala vzdrževanje športnih objektov/igrišč, ki se nahajajo na
območju Občine Kamnik. Na razpis se lahko prijavijo tisti športni objekti, ki jim Občina
Kamnik v proračunu ne zagotavlja sredstev za investicijsko in tekoče vzdrževanje. Vlogo mora
oddati upravljavec objekta ali krajevna skupnost. Športni objekti/igrišča, ki so predmet
sofinanciranja morajo biti ves čas brezplačno dostopni vsem prebivalcem v občini.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem v celoti dodeljena le na podlagi dokazil o realizaciji
prijavljenega programa (fotokopije računov, poročilo o delu).
2.
-

Na razpis se lahko prijavijo naslednja vzdrževalna dela po sledečih merilih:
čiščenje športne površine in pripadajočega zemljišča - 5 točk
košnja in odvoz trave iz športne površine in ostalih pripadajočih zelenih površin – 10 točk
vzdrževanje športne opreme na objektu (koši, nogometni goli, mreže,itd) – 30 točk
vzdrževanje spremljajoče infrastrukture (ograja, obzidje,itd) – 20 točk
nabava športne opreme manjše vrednosti – 20 točk

3.

-

Prijave bodo ovrednotene glede na sledeča merila:
Uporaba objekta/igrišča:
objekt se uporablja v rekreativne namene - 15 točk
objekt se uporablja za kakovostni in vrhunski šport - 10 točk
objekt vsakodnevno brezplačno uporablja tudi šola/vrtec za izvajanje svoje redne dejavnosti
– 20 točk


-

Povprečna uporaba športnega objekta/igrišča v preteklem letu:
do 14 ur tedensko (do 2 uri dnevno) - 5 točk
od 15 do 28 ur tedensko (do 4 ure dnevno) - 10 točk
od 29 in več ur tedensko (nad 4 ure dnevno) - 15 točk

4. Omejitve:
Ne glede na število doseženih točk so lahko sredstva za sofinanciranje vzdrževanja športnih
objektov dodeljena največ do višine 1.500 EUR.

5. Razpisni rok:
Rok za prijavo je do vključno 15. junij 2015.
6. Način dostave predlogov :
Prijavo za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih mora
predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih.
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik v zaprtih
ovojnicah s svojim polnim naslovom in s pripisom »Javni razpis: ŠPORTNI OBJEKTI –
KRAJEVNE SKUPNOSTI NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila
poslana zadnji dan roka za prijavo po pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan oddana
osebno na vložišču Občine Kamnik.
7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Kamnik, Glavni
trg 24, 1241 Kamnik. Kontaktna oseba: Katja Vegel, telefon: 01/8318 142.
8. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.kamnik.si.
7. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa:
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna služba. V primeru nepopolnih vlog oziroma
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh (3) dni dopolnijo.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano področje.
Prijavljeni izvajalci bodo s sklepom občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po
oddaji vloge.
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