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Na podlagi 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih 
sredstev na lokalni ravni v občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 1387/04 in 39/09) in določb Letnega programa 
športa v občini Dobrepolje za leto 2017 (sprejet, 28.11.2016) Občina Dobrepolje objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DOBREPOLJE ZA LETO 2017 

 

1. Naročnik javnega razpisa  (v nadaljevanju: JR): 
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE. 

 

2. Predmet JR: 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2017 sofinancirajo naslednja področja športa: 
ŠPORTNI PROGRAMI IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI: 
1. Športna vzgoja otrok in mladine: 

1.1. Promocijski športni program: Naučimo se plavati, 
1.2. Programi šolskih športnih tekmovanj: 

1.2.1. na nivoju občine,  
1.2.2.  nad nivojem občine, 

1.3. Interesna športna vzgoja otrok: Drugi 80-urni programi osnovnošolcev, 
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

1.4.1. Programi otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
1.4.2. Programi mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 

2. Športna rekreacija, 
3. Šport invalidov, 
4. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
5. Delovanje športnih društev in njihovih zvez: 

5.1. Delovanje športnih društev 
5.2. Delovanje Zveze športnih organizacij Dobrepolje 

6. Vzdrževanje športnih objektov, 
7. Promocijske športne prireditve. 
 

3. Upravičeni prijavitelji (vlagatelji) za prijavo na JR: 
Skladno s 3. členom Pravilnika lahko na JR kandidirajo naslednji upravičenci LPŠ: 

 športna društva, 

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

 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v 
športu, 

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

 vrtci in osnovne šole. 
 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci LPŠ: 
Skladno z 2. členom Pravilnika morajo izvajalci izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imajo sedež v občini, 

 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti, 

 imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (če so registrirani po Zakonu o društvih), 

 so registrirani kot pravni subjekti. 
 

Športna društva in njihove združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. Člani Zveze športnih 
o organizacij Dobrepolje lahko za sredstva kandidirajo preko ZŠO. 

 

5. Navedba meril za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:  
Na JR prispele vloge predlagateljev bodo ovrednotene v skladu z določbami Pravilnika o pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v občini Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 1387/04 in 39/09) in določb Letnega programa športa v občini Dobrepolje za leto 2017 
(sprejet, 28.11.2016). 
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6. Višina razpisanih sredstev za JR: 

Sredstva za sofinanciranje športnih programov in razvojnih dejavnost v skupni višini 40.847,00 € so 
zagotovljena v proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 po naslednjih proračunskih postavkah: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
PRORAČUNSKA 

POSTAVKA 

LPŠ 2017 

sredstva v % 

interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok (do 15 let): 

promocijski program Naučimo se plavati 0418026 6.000,00 € 14,34% 

ŠŠT občinski nivo 0418028 985,00 € 2,35% 

ŠŠT področni, državni nivo 0418029 600,00 € 1,43% 

drugi 80-urni programi za otroke 0418027 8.916,00 € 21,31% 

športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 

tekmovalni programi otrok do 15 let 0418046 5.788,00 € 13,83% 

tekmovalni programi mladine do 20 let 0418047 3.708,00 € 8,86% 

športna rekreacija odrasli netekmovalni programi 0418031 750,00 € 1,79% 

šport invalidov netekmovalni programi 0418032 700,00 € 1,67% 

usposabljanje in izpopolnjevanje licenčni seminarji za trenerje, vodnike 0418033 800,00 € 1,91% 

delovanje športnih društev in 
njihovih zvez 

delovanje športnih društev 0418037 7.400,00 € 17,68% 

delovanje ZŠO Dobrepolje 0418036 1.500,00 € 3,58% 

promocijske športne prireditve promocijska prireditev 0418038 500,00 € 1,19% 

vzdrževanje športnih objektov obratovalni in vzdrževalni stroški 0418040 3.200,00 € 7,65% 

SKUPAJ PODROČJA ŠPORTA     40.847,00 € 100,00% 

 

7. Rok za porabo sredstev:  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2017. 

 

8. Rok za prijavo na JR in način oddaje vlog: 
Rok za prijavo na JR je do vključno: 24.3.2017. 
 

Vlogo za sofinanciranje posameznih področij športa za leto 2017 morajo predlagatelji izpolniti na prijavnih 
obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  
Izpolnjene prijavne obrazce (v excel formatu) vsak predlagatelj posreduje na e-naslov:  
jana.zajec@dobrepolje.si! 
Podpisano vlogo (zavihka: »splošno« in »izjava«) je potrebno pravilno označeno in v zaprti ovojnici 
posredovati v naslednjem zaporedju: 

 polni naslov predlagatelja 

 pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017 - NE ODPIRAJ!« 

 polni naslov prejemnika (Občina DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE). 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s 
priporočeno pošiljko ali osebno oddana zadnji dan roka do 12. ure. 

 

9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR: 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene predlagatelju. 
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Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna Komisija v roku treh (3) dni po preteku razpisnega roka in ne bo 
javno. V primeru nepopolnih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku pet (5) 
dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku pet (5) dni po prejemu sklepa dopolnijo. V kolikor 
vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena! 

 

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisano področje. 

 

Predlagatelji bodo s sklepom direktorja občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po 
sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci LPŠ bo pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2017 podpisal 
župan občine Dobrepolje. 

 

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije o JR:   
Informacije in navodila za sodelovanje na JR dobijo predlagatelji na Občini Dobrepolje.  
Kontaktna oseba: Jana ZAJEC. 

 

11. Informacije o razpisni dokumentaciji:  
Razpisna dokumentacija je na voljo na: www.dobrepolje.si/razpisi ali na sedežu Občine Dobrepolje, Videm 35, 
1312 Videm-Dobrepolje. 

 
 
Številka: 41010-0001/2017 
Datum:   15.02.2017  

 
 

Občina Dobrepolje: 
Janez PAVLIN 

Župan 
 

                                                                                 
                                                                                          

   

http://www.dobrepolje.si/razpisi

