RAZPISNA DOKUMENTACIJA

k razpisu Odbora za množičnost PZS za izbor izvajalcev in sofinanciranje
rekreativnih plavalnih in vodnih programov ter prireditev v letu 2018
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1. PREDSTAVITEV PROJEKTA “RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE V VODI” - rekreativni plavalni in vodni programi/prireditve za
leto 2018

Cilji
●
●
●

povečati število aktivnih udeležencev v rekreativnih plavalnih in vodnih programih in prireditvah,
zagotoviti rekreativcem prostorske in kadrovske možnosti za ukvarjanje s športom v prostem času,
zagotoviti možnost ukvarjanja z rekreativnimi programi v čim večjem številu krajev po vsej Sloveniji.

Nosilec projekta
●

Plavalna zveza Slovenije

Partnerji projekta
●

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Sloveniji

2. BESEDILO RAZPISA »RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE V VODI« - rekreativni plavalni in vodni programi/ prireditve za leto
2018
1.0 Naročnik: Plavalna zveza Slovenije
2.0 Predmet internega razpisa 
je sofinanciranje rednih rekreativnih plavalnih in vodnih programov ter prireditev rekreativne
narave, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Sredstva po tem razpisu so namenjena za sofinanciranje naslednjih rekreativnih plavalnih in vodnih vadbenih programov in
prireditev, ki jih bodo izvajali plavalni klubi in društva in/ali PZS:
Programi, ki so namenjeni izvajanju s strani plavalnih
klubov/društev:
VODENO REKREATIVNO PLAVANJE
SLOVENIJA PLAVA
POTOPI DOLGČAS
AKTIVNE POČITNICE V VODI
Programi, ki so namenjeni izvajanju s strani PZS:
UMETNOSTNO PLAVANJE
PLAVANJE ZA VSE
3.0 Sredstva za sofinanciranje programov
Skupna sredstva za sofinanciranje programov bodo razdeljena med prijavljene kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje
razpisa.
4.0 Pogoji in merila
4.1
●
●
●
●
●
●
●
●

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Na ta razpis se lahko prijavijo člani Plavalne zveze Slovenije. Izvajalci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa, ki jih predpisuje zakonodaja (Zakon o športu RS).
Posamezna ponudba na razpis mora biti izdelana izključno na RAZPISNIH OBRAZCIH, ki so skupni za vse programe.
Razpisna komisija bo obravnavala le popolne in pravočasno prispele vloge.
Ponudnik s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
Ponudnik mora za izvajanje programov zagotoviti najmanj 50-odstotni delež sofinanciranja programa iz drugih virov
(starši, sponzorji, donatorji, proračunska sredstva za tovrstne programe, sredstva lokalne skupnosti itd.).
Programi morajo biti pripravljeni na strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo vadbo z neselekcionirano populacijo.
Če ponudnik prijavi na interni razpis več programov, lahko posamezne programe prijaviti na skupnem RAZPISNEM
OBRAZCU-RŽV-2018.
Ponudnik mora programe, blagovno znamko »RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE V VODI« in Plavalno zvezo Slovenije
oglaševati v lokalnih medijih in na svoji spletni strani.

Merila za dodelitev sredstev izhajajo iz ciljev projekta »RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE V VODI«:

1.
2.
3.
4.

število predvidenih udeležencev glede na kapacitete izvajalca (1–10 točk)
pogostost izvajanja vadbe (1–10 točk)
strokovna usposobljenost kadra (1–10 točk)
cena, ki jo plača udeleženec (1–10 točk)

Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo upoštevali vse zahteve.
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I. RAZPISNI OBRAZCI
za sofinanciranje rekreativnih plavalnih in vodnih programov/prireditev v letu 2018
Obvezna priloga: Obrazec RŽV-2018
V primeru, da posamezni kandidati kandidirajo za več programov/prireditev hkrati, lahko vse podatke
oddajo na skupnem obrazcu RŽV-2018.
III. VSEBINA IN IZVEDBA

A.) VSEBINSKI IN ORGANIZACIJSKI OPIS POSAMEZNEGA PROGRAMA
Oddati na obrazcu RŽV-2018 (Obvezna priloga!)

IV. FINANCIRANJE

A) FINANČNI NAČRT (predvideni prihodki in odhodki) PROGRAMA
Oddati na obrazcu RŽV-2018 (Obvezna priloga!)
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5. IZJAVA O SODELOVANJU V PROJEKTU »RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE V VODI« V LETU 2018
IZVAJALEC
Ime organizacije
Naslov
Poštna številka in kraj
Odgovorna oseba
Matična številka
Davčna številka

IZJAVA:
Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s
preverjanjem namenske porabe odobrenih sredstev.

Podpis odgovorne osebe:

Pečat pravne osebe:
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6.0 Rok in način prijave
Vloge morajo biti poslane po pošti v zaprtih ovojnicah na naslov: Plavalna zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana,
najkasneje do četrtka, 
5.07.2018
. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana priporočeno na pošti.
Na ovojnici mora biti razviden:
●
polni naslov prosilca (pošiljatelja),
●
polni naslov prejemnika (Plavalna zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana),
●
pripis “Razpis OMN 2018” in
●
ime športnega programa: Razgibajmo življenje v vodi
Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na razpis lahko zainteresirani ponudniki dobijo:
●
na spletni strani: 
www.plavalna-zveza.si
7.0 Vsebina vloge
Ponudbena dokumentacija mora obsegati:
●
izpolnjene, žigosane in podpisane
RAZPISNE OBRAZCE RŽV-2018 z vsemi zahtevanimi prilogami in
●
izjavo o sodelovanju v projektu »Razgibajmo življenje v vodi«
Nepopolnih vlog razpisna komisija OMN ne bo obravnavala.
8.0 Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z internim razpisom PZS-OMN so na voljo na spletnem naslovu www.plavalna-zveza.si. Dodatne
informacije lahko predlagatelji dobijo preko elektronske pošte: maja@plavalna-zveza.si(Maja Virant).
9.0 Postopek izbire ponudnikov
Odpiranja vlog bo v roku 10 dni po končanem razpisu in ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno prispele prijave in
ugotovila, ali te ustrezajo razpisanim pogojem
. Nepopolnih, nepravilno izpolnjenih in prepozno poslanih vlog razpisna
komisija ne bo obravnavala.
Razpisna komisija lahko od kandidatov zahteva dodatne informacije. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, se komisija odloča na osnovi znanih podatkov. Razpisna komisija bo pisno obvestila samo izbrane izvajalce
najkasneje do srede, 11.07.2018.
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