
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki (Uradni list RS, št. 

27/2012 in 22/2013) in Letnega programa športa občine Železniki za leto 2020 (sprejet 

na 9. redni seji občinskega sveta Občine Železniki dne 19. 12. 2019) župan Občine 

Železniki objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov športa v občini Železniki za leto 2020 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 

 

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti 

Športne vsebine, ki so predmet sofinanciranja: 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 

zunaj obveznega izobraževalnega programa 

2. Športna rekreacija  

3. Kakovostni šport  

4. Vrhunski šport 

5. Šport invalidov 

6. Športni objekti 

7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  

8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve  

9. Delovanje društev 

10. Organizacija občinskih prvenstev 

 

3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci športnih programov: 

– športna društva,  

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma 

športne panoge,  

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  

– vrtci in osnovne šole,  

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 

in neprofitne, 

– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.  

 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

– da so najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v občini Železniki v skladu z 

veljavno zakonodajo in izvajajo programe, namenjene občanom občine Železniki,  

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.  

Prijavitelj se mora na razpis prijaviti z vsaj enim programom, da se ga uvrsti tudi v 

točkovanje za delovanje društev. V nasprotnem primeru se mu vloga zavrne. 

 

Vlagatelju, ki v prejšnjem letu ni oddal zaključnega poročila ali ni v celoti izpolnil 

prijavljenega programa, se odvzamejo točke oz. sredstva: 

- če ne odda poročila: naslednje leto se mu prizna samo 50 % točk, 

- če dve leti zapored ne odda poročila, tretje leto ne sme več kandidirati na razpisu – 

zavrne se mu vloga (ne pripada nič točk), 

- če ne počrpa vseh sredstev, se mu za vrednost nepočrpanega zneska (procentualno) 

naslednje leto zmanjšajo. 

 

Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 

programa športa. 

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, lahko izvajalci pridobijo 

le na osnovi kandidature na javnem razpisu.  

Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi za občinska proračunska 

sredstva kandidirajo za posamezne vsebine le enkrat letno.  

V primeru, da se za izvajanje določenega programa oz. vsebine letnega programa športa 

na javni razpis ne prijavi noben kandidat ali da vsebine niso izvedene, sredstva ostanejo 

neporabljena in se ne morejo prenašati na druge programe oz. vsebine.  

 



Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije. 

 

4. Uporaba kriterijev 

Višina sofinanciranja se bo določila na podlagi Meril za vrednotenje športa v občini 

Železniki, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki, in 

Letnega programa športa občine Železniki za leto 2020. 

 

5. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje vseh vsebin programov športa je 

73.609,00 evrov.  

 

Glede na posamezne vsebine programov so določeni naslednji zneski: 

 

2020 - LETNI PROGRAM ŠPORTA skupna vrednost: 73.609,00 evrov 

Delež Vrednost v evrih 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
10,0% 7.360,90 € 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

2,0% 1.472,18 € 

1.5. Interesna športna vzgoja mladine 

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.8. Interesna športna dejavnost študentov 

2. Športna rekreacija 

5. Šport invalidov 

1.3. 

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

59,0% 43.429,31 € 
1.6. 

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 

3. Kakovostni šport 

4. Vrhunski šport  

6. Športni objekti 15,0% 11.041,35 € 

7. 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu 2,0%                1.472,18 € 

8. Velike mednarodne, državne prireditve 5,0% 3.680,45 € 

9. Delovanje društev 5,0% 3.680,45 € 

10. Organizacija občinskih prvenstev 2,0% 1.472,18 € 

 Skupaj 100,0% 73.609,00 € 

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 

 

7. Rok za prijavo na javni razpis je 23. 3. 2020. 

 

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Železniki, 

 Letni program športa občine Železniki za leto 2020, 

 prijavni obrazci, 

 vzorec pogodbe, 

 obrazci za poročilo o izvedenih aktivnostih, 

 obrazec za evidentiranje in ovrednotenje prostovoljnega dela. 



 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si. 

Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine 

Železniki.  

 

9. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen prijavni obrazec z izjavo, 

- izpolnjene obrazce glede na poglavja iz programa športa (za vsako poglavje je 

svoj obrazec), 

- seznam članov – dokazilo o urejeni članski evidenci, 

- dodatne priloge glede na zahteve posameznega poglavja oz. vsebine športa 

(dokazila o usposobljenosti strokovnega kadra, seznam registriranih tekmovalcev, 

seznam udeležencev….), 

- kopijo zaključnega računa za leto 2019, oddanega na Ajpes; to dokazilo pridobi 

Občina Železniki, 

- odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazilo pridobi Občina 

Železniki. 

 

10. Rok za oddajo prijav in način oddaje 

Prijave se oddajo v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Železniki, 

Češnjica 48, 4228 Železniki, do 23. 3. 2020, oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na 

pošti kot priporočena pošiljka. 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, biti na ustreznih mestih 

podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse zahtevane priloge. 

Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti 

izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT 2020!«. 

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. 

 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

11. Postopek obravnavanja prijav 

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih razpisov na področju 

družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali prijave, ki ne bodo 

pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila strokovni 

pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi Meril za vrednotenje športa v občini 

Železniki, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki, 

pripravila predlog višine sofinanciranja in ga predložila občinski upravi, ki bo sprejela 

sklep o izbiri izvajalcev. 

 

12. Datum odpiranja prijav: 

Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti bo prispele prijave 

odprla dne 26. 3. 2020. 

 

13. Dodatne informacije 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Železniki pri Martini Logar 

na  tel. št.: 04/500 00 15. 

 

14. Obveščanje o izboru 

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni do 31. 5. 2020. 

Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju programov za leto 

2020. 

 

15. Podpis pogodbe 

V primeru, da izvajalec programa športa v osmih dneh od prejema poziva k podpisu 

pogodbe o sofinanciranju programov športa ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov 

občine, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.    

 

16. Ostale določbe 

Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati vsebinsko in finančno poročilo. 

Rok za oddajo poročil je 23. 11. 2020.  

Poročilo se lahko odda v pisni ali elektronski obliki. 

http://www.zelezniki.si/


 

Kot upravičeni strošek posamezne izvedene aktivnosti se upošteva tudi 

prostovoljno/lastno delo, in sicer največ v višini 20 % odobrenih sredstev za posamezno 

prijavljeno aktivnost; le-to mora biti evidentirano in ovrednoteno na posebnem obrazcu, 

ki je sestavni del dokumentacije javnega razpisa in se priloži poročilu. 
 

Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev in izvedbi aktivnosti. 

V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno 

odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le 

v višini dokazane porabe. 

 

 

Datum: 21. 2. 2020 

Št.: 671-2/2020-002 

                                                                   Mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 

 


