
Občina Radovljica na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017), Odloka o proračunu občine 

Radovljica za leto 2018 (DN UO, 220/2016) in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 

(DN UO, št. 108/2009 in spremembe) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica 

za leto 2018 

 

1. Naziv in sedež izvajalca razpisa 

 

Izvajalec razpisa je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 

 

2. Predmet in namen razpisa 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2018. Sofinancira se 

programe, ki so kot športne panoge opredeljeni v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje 

športnikov v Republiki Sloveniji«, kot jih določa Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in ki imajo 

nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom. 

 

Sofinancirajo se naslednje vsebine: 

 

A: sofinanciranje programov športa 

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- kakovostni šport, 

- vrhunski šport,  

- športna rekreacija in šport starejših, 

- šport invalidov in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

B: sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, 

- športne prireditve, 

- delovanje društev in občinskih zvez, 

- strokovni  kader. 

 

Sofinanciranje letnega programa športa zajema sofinanciranje izvajanja programov, najemnin, strokovnega kadra in 

drugih materialnih stroškov, skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017) in določbami Pravilnika o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe), v kolikor te niso 

neskladne z zakonom.  

 

Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega 

sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo 

vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

 

Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa 

oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, 

za katerega so namenjeni. 

 

3. Upravičenci 

 

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa se po Zakonu o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017) lahko 

prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 

1.      športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; 

2.      športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem; 

3.      zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017); 

4.      pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; 

5.      ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove; 

6.      zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe; 

7.      lokalne skupnosti; 

8.      samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; 

9.      zasebni športni delavci. 



 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

 

Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prvega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo v občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih športnih 

aktivnosti, 

- imajo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno leto registrirano dejavnost, 

- imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 35 tednov v letu, 

- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,  

- so v pogodbenem roku oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto, če so za ta namen prejeli 

sredstva na javnem razpisu za preteklo leto, 

- ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Radovljica za sofinanciranje v letu 2018. 

 

4. Višina razpoložljivih sredstev 

 

Predvidena vrednost javnega razpisa znaša 416.000 EUR. 

 

5. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci letnega programa športa lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Radovljica, 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali na spletni strani www.radovljica.si. Kontaktna oseba je Romana Šlibar Pačnik. 

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 04 537-23-24 ali na romana.slibar-pacnik@radovljica.si. 

 

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 

vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več 

športnih programov, pripravi skupno vlogo, v okviru katere vsak program prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o 

izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene programe. 

 

6. Rok za oddajo vlog 

 

Rok za prijavo na razpis je najkasneje do PETKA,  5. 1. 2018 do 12. ure (osebna oddaja ali poštni žig). 

 

Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS ŠPORT 2018 – NE ODPIRAJ« in na hrbtni strani z nazivom in naslovom 

vlagatelja pošljite priporočeno po pošti ali oddajte osebno v vložišče na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 

4240 Radovljica (v primeru osebne oddaje vloge v vložišču obvezno zahtevajte potrdilo o oddaji vloge).  

 

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v 

roku 5 delovnih dni po preteku roka za prijavo na razpis. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste 

vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih 

dopolnijo. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper 

sklep ni dovoljena. 

 

Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno 

programov ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in ovrednotenje programov bo izvedla razpisna komisija, ki jo 

imenuje župan. Upravičencem bodo najkasneje v roku 45 dni po poteku roka za oddajo vlog izdane odločbe o dodelitvi 

sredstev na javnem razpisu.  

 

Upravičenci imajo pravico v roku osmih dni od vročitve odločbe vložiti ugovor pri izvajalcu razpisa. Predmet ugovora ne 

more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. 

Odločitev o izbiri je s tem dokončna. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi izvajalci. 

 

7. Merila za izbiro 

 

V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017), Pravilnikom za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe) – v določilih, ki niso v 

nasprotju z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017),  Odlokom o proračunu občine Radovljica za leto 2018 

(DN UO,  220/2016), in Programom športa za leto 2018. Vsi navedeni akti so na voljo tudi na spletni strani 

www.radovljica.si. 

 

http://www.radovljica.si/
mailto:romana.slibar-pacnik@radovljica.si
http://www.radovljica.si/


8. Rok izvedbe 

 

Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2018. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov športa ter razvojnih in 

strokovnih nalog v športu morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

 

9. Sklenitev pogodb 

 

Po dokončnosti odločb o sofinanciranju programov športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu bo občina z 

izbranimi izvajalci sklenila pogodbe za leto 2018.  

 

10. Nadzor nad izvajanjem pogodb 

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev, dodeljenih na tem javnem razpisu,  opravlja pristojni 

oddelek občinske uprave. Za sofinancirane športne programe ter razvojne in strokovne naloge v športu morajo izvajalci 

pristojnemu organu občine v pogodbenem roku in na predpisanem obrazcu predložiti vsebinsko in finančno poročilo o 

izvedbi in namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.  

 

Izvajalec  mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun: 

- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, 

- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi. 

 

Če izvajalec ni oddal poročila iz prvega odstavka tega člena ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska 

poraba sredstev, izvajalec ne more pridobiti sredstev na podlagi javnega razpisa za  naslednje leto. 

 

11. Veljavnost javnega razpisa 

 

Javni razpis začne veljati s 1. 12. 2017. 

 

Številka: 41010-0177/2017-2 

Datum: 1. 12. 2017         Ciril Globočnik, l.r.

                                              ŽUPAN 


