
 

 
 

 

 

NAROČNIK 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Št.: 6711-4/2017-1 

Kraj in datum: Ljubljana, 10. 3. 2017 

 

  



Predmet javnega naročila:  

Koordinacija strokovnega dela v otroških in mladinskih kategorijah izvajalcev letnega 
programa športa MOL posamezne športne panoge (atletika, plavanje, nogomet, 
košarka, odbojka, tenis, judo) za obdobje do 31.12.2017 

   

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo za to javno naročilo v skladu z navodili za pripravo 
ponudbe. 

 

Kontaktna oseba naročnika:  

Marko Lebar, vodja odseka za programe športa 

Telefon: 01 306 46 04 

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 17. 3. 2017 do 12. ure na elektronski naslov 
naročnika: marko.lebar@ljubljana.si 

  



Priprava ponudbe, pogoji,  merila za izbor in oblikovanje ponudbene cene  

Ponudnik naj pošlje osnovne podatke o ponudniku ter program dela koordinacije strokovnega 
dela v otroških in mladinskih kategorijah posamezne športne panoge za obdobje do 31. 12. 
2017.  

Pogoji za izbor ponudnika so: 

• Izjava oz. soglasje večine športnih društev posamezne športne panoge, ki so 
kandidirali na razpis MOL za sofinanciranje izvajalcev LPŠ 2017. 

• Ustrezna izobrazba športne smeri oziroma najvišja stopnja strokovne usposobljenosti. 
• 10 let izkušenj na področju strokovnega dela v posamezni športni panogi. 
• Sprejeta strategija športne panoge s strani večine športnih društev, ki so kandidirali na 

razpis MOL za sofinanciranje izvajalcev LPŠ 2017. Strategija mora biti sprejeta pred 
20. 2. 2017 in priložena k razpisni dokumentaciji javnega razpisa za sofinanciranje 
programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega 
programa športa v MOL za leto 2017. 

• V času opravljanja funkcije koordinatorja ponudnik ne sme opravljati trenerske 
funkcije pri nobenem vlagatelju (športnemu društvu oziroma klubu v športni panogi) 
na javnem razpisu za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev 
uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2017. 
 

Edino merilo za izbor ponudnika je najnižja ponudbena cena. 

Okvirna cena naročila znaša 18.500 eurov.  

Opravljeno delo se obračuna mesečno v sorazmernih deležih glede na ponudbeno vrednost. 

 

Spremembe in umiki ponudb 

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. 
Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali 
nadomestiti z novo. Kasnejših dopolnitev oziroma sprememb naročnik ne bo upošteval. 

 

Predstavitev projekta in predmeta naročila 

• Namen programa je koordinacija izvajalcev programov kakovostnega in vrhunskega 
športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programa 
mestnih panožnih športnih šol, z namenom, da se otrokom in mladim zagotovi 
najboljše pogoje za razvoj v športu in v šoli. 

• Naloga koordinatorja je spodbujanje in zagotavljanje izvajanja programov po načelih 
trajnostnega razvoja do ljudi in do okolja. Le ta se  mora izražati na način postopnega 
in kontroliranega povečevanja obremenjenosti otrok in mladine. Na tak način ne bo 



prihajalo do poškodb, zasičenosti in upada motivacije, ki posledično privede do upada 
števila registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah. Trajnostni vidik 
do ljudi se mora v športnih programih odražati na način, da mladi športniki niso 
podvrženi zgodnji specializaciji, ki nemalokrat povzroči prezgodnje prenehanje 
ukvarjanja otrok in mladih s športom. Programi morajo biti zasnovani tako, da bodo 
otrokom in mladini ustvarjali željo po tekmovalni športni aktivnosti skozi celotno 
obdobje odraščanja ter nadaljevanje do pozne starosti. Zato je pomembno zagotoviti  
pogoje za prehod v članske selekcije in pogoje za doseganje vrhunca njihove 
tekmovalne športne poti v tem obdobju in ne prej. 

• Cilj programa je povečanje števila registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih 
kategorijah za 5 odstotkov letno. 
 

Predvidena dela izvajalca 

• Koordinacija programa posamezne športne panoge, ki je opredeljen v strategiji 
panoge, za program kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport ter programa mestnih panožnih športnih šol. 

• Koordinacija  strokovnega dela trenerjev v programih kakovostnega in vrhunskega 
športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih 
mestnih panožnih športnih šol. 

• Zagotavljanje udeležbe vseh strokovnih delavcev izvajalcev LPŠ znotraj panoge v 
projektih naročnika za spremljanja učinkov vadbe, preprečevanja poškodb in 
ozaveščanja strokovnega kadra.  

 

Rok za izvedbo del izvajalca 

Izvajalec opravlja dela do 31. 12. 2017. Mesečno, ob posredovanju računov, poroča o 
izvajanju del. Na koncu izvedbe del pripravi končno poročilo. 

 

Rok za oddajo ponudbe 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 17. 3. 2017 do 12. ure na elektronski naslov 
naročnika: marko.lebar@ljubljana.si 
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