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I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 

Občina Dobrna v skladu z Odlokom o Proračunu Občine Dobrna za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 92/2014) in z Letnim 

programom športa na območju Občine Dobrna za leto 2015, sprejetim na 4. redni seji Občinskega sveta Občine 

Dobrna dne 15. 12. 2014, (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja namenska sredstva za izvajanje športnih programov v 

Občini Dobrna v višini 5.730,00 EUR, in sicer za dejavnosti na področju športa in rekreacije in na področju 

predšolske in šolske dejavnosti. 

 

V okviru vsebin NPS, lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem 

maksimalnem obsegu: 

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

izobraževalnega programa. (po LPŠ v skupnem znesku 1.530,00 EUR) 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. 

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in 

drugi programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke.    

V okviru teh programov Občina Dobrna sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta 

za skupine, v katerih je največ 20 otrok in prevoz na plavalne tečaje.  

 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno 

vključeni v športne programe. 

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« ter drugi 

programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. 

V okviru teh programov Občina Dobrna sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe 

na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja za 

skupino z največ 10 otroki, najem objekta za največ 80-urne programe za skupino z največ 20 otroki in prevoz na 

plavalne tečaje. 

 

1.3. Interesna športna vzgoja mladine 

Programi športa (mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe), katerih 

namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih 

vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po 

igri in tekmovalnosti.  

V okviru teh programov Občina Dobrna sofinancira najem objekta in strokovni kader za 80-urne programe na 

skupino z največ 20 mladimi. 

  

Višina sredstev se dodeli na osnovi točkovanja po tabeli 1 in 2 Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini 

Dobrna (v nadaljevanju: Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna, Ur.l. RS, št. 32/05, 

22/06, 96/09, 22/2010, 105/2010). 

 

2. Športna rekreacija (po LPŠ v skupnem znesku 1.146,00 EUR ) 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, človekovo življenje, 

zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.  

V okviru teh programov Občina Dobrna sofinancira najem objektov za izvedbo 80-urnih programov za skupine z 

največ 20 člani. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let Občina Dobrna sofinancira 

tudi strokovni kader.  

Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3 Pravilnika.  

 

3. Šport invalidov (v skupnem znesku 250,00 EUR) 

Programi namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, 

ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

V okviru teh programov Občina Dobrna sofinancira najem objektov in strokovni kader za 80-urni program za 

skupino z največ 10 invalidi. 

Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 6 Pravilnika. 

 

4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (po LPŠ v skupnem znesku 

600,00 EUR ) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=54842&part=&highlight=%C5%A1portnih+programov+v+Ob%C4%8Dini+Dobrna+
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Občina Dobrna sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov, ki 

so občani Občine Dobrna.  

 

S športnim društvom, ki ga je predlagalo, mora imeti kandidat podpisano pogodbo, da bo po koncu usposabljanja 

še najmanj 2 leti delal v enem od programov v društvu. Kandidaturo lahko vložijo le društva, v katerih 

posamezniki delujejo, ne pa posamezniki. 

Športno društvo mora občini posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju oziroma 

izpopolnjevanju.  

V letu 2015 se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju športa in za pridobitev 

strokovnega naziva in/ali ohranitev licence.  

Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 7 Pravilnika, pri čemer se upošteva enakomerna 

zastopanost športnih panog.  

 

5. Pomembne mednarodne, državne, medobčinske in  občinske športne prireditve (po LPŠ v skupen znesku 

1004,00 EUR ) 

 

Občina Dobrna lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o 

športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost 

in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v Občini Dobrna, razen športnih šolskih 

tekmovanj. Višina sredstev se dodeli na osnovi točkovanja po tabeli 8 Pravilnika in pa športne prireditve ob 

občinskem prazniku Občine Dobrna se točkujejo kot državna športna prireditev. 

 

6. Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti (po LPŠ v skupnem znesku 

1.200,00 EUR) 

Občina Dobrna sofinancira delovanje športnih društev in zvez. Višina sredstev se dodeli na osnovi točkovanja po 

tabeli 9 Pravilnika.  

  

V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini LPŠ, se ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ 

– to je delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti. 

 

II. RAZPISNI POGOJI 

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 

 

 imajo sedež v Občini Dobrna; 

 so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto; 

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

 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe; 

 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za 

športna društva). 

 

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih  pogojev 

kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: 

- športna društva in zveze športnih društev; 

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

registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; 

- zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. 

Športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred 

drugimi izvajalci programov športa v občini.  

 

Prednost bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vključujejo večje število 

udeležencev v posamezne programe. 

Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo, v letu 2015 ne 

bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Dobrna. 

 

Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe športa, ki jih dejansko sam izvaja ali 

organizira. 
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Občina Dobrna lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi 

poročila ali na osnovi izvedenega nadzora izvajanja programov ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz 

pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2014. 

 

Občina Dobrna se s posameznimi izvajalci dogovori o dinamiki nakazil sredstev, kar  pogodbeni stranki določita 

v medsebojni pogodbi. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena na namene za katere so bila dodeljena in 

porabljena do 31. 12. 2015. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravljajo strokovne službe 

občinske uprave Občine Dobrna in Nadzorni odbor Občine Dobrna. 

 

III. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA PRIJAVO 

 

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na priloženih izpolnjenih razpisnih obrazcih, z vsemi zahtevanimi 

prilogami. Izvajalci, ki prijavljajo več programov, morajo obrazec 2 prijaviti za vsak program posebej. 

Prijavo pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 

Dobrna. 

 

Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis                     

»NE ODPIRAJ ! JAVNI RAZPIS ŠPORTNI PROGRAMI 2015«. Rok za prijavo na javni 

razpis je do 22. 4. 2015. Za pravočasno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 22. 4. 

2015 do 16.30 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo 

obravnavane in bodo s sklepom zavržene. 
 

V. VSEBINA PRIJAVE 

 

Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in 

zahtevanimi prilogami.  

Kandidat izpolni Obrazec 2  za vsako posamezno skupino v posameznem programu.  

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec 

za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.  

Stroške za propagandno gradivo, šolska prvenstva, stroški za spremljanje treniranosti, ipd. naj prijavijo le 

izvajalci, katerim dejansko nastajajo stroški za te namene.  

Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo. 

 

VI. POROČANJE O PROGRAMIH 

 

Izvajalci programov na področju športa morajo oddati občinski upravi najkasneje do 31. 3. 2016 letno 

poročilo o izvedbi programov iz preteklega leta. Poročilo se predloži na enotnem obrazcu, ki je priložen 

razpisni dokumentaciji.  

 

V primeru, da občinska uprava na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi 

neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov na področju športa ali v primeru nepravočasno 

predloženih poročil za preteklo leto se izvajalcu programov program tekočega leta financira samo v  50% deležu. 

V primeru, da se programi ne izvajajo v celoti 2 leti zapored ali niso predložena poročila 2 leti zapored, se tretje 

leto sofinanciranje programov s strani Občine Dobrna ukine.   

 

VI. INFORMIRANJE KANDIDATOV 

 

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v času 

uradnih ur ali po telefonu (03) 780 10 53-Mateja Smrečnik ali po e-mailu: mateja.smrecnik@dobrna.si. 

 

VII. POSTOPEK OBRAVNAVE  PRIJAV 

 

Odpiranje prijav ne bo javno. 

Komisija, ki jo imenuje župan bo pravočasno prispele prijave ovrednotila v skladu s kriteriji, merili in 

postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Dobrna, ter določili Letnega programa 

športa v Občini Dobrna za leto 2015. Izvajalci programov prejemajo odločbe o sofinanciranju programov, z 

izvajalci programov se nato sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov. 

mailto:mateja.smrecnik@dobrna.si
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 Obrazec 1 

 

PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNEGA PROGRAMA 

 

Naziv:  

Naslov (sedež):  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega 

računa: 

 

Odgovorna oseba:  

  

  

Kontaktna oseba:  

Naslov:  

Telefon:  

Faks:  

Elektronski naslov:  

 

 

IZJAVA 

 

Odgovorna oseba izvajalca športnega programa v imenu zgoraj navedenega izvajalca športnega 

programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev 

programov, ki jih prijavljamo na razpis za financiranje športnih programov v Občini Dobrna za leto 

2015. 

 

S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem razpisu ustrezajo 

dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili dokazila Občinski 

upravi Občine Dobrna.  

 

Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem programu 

kandidiramo na razpisu le enkrat. 

 

 

      Žig   Podpis odgovorne osebe 

 

         ____________________ 

 

Obvezne priloge tega obrazca so: 
 

1. Poročilo o delu in finančno poročilo o izvedbi programov v letu 2014, če se je izvajalec financiral 

iz občinskega proračuna -  navedba datuma predložitve poročila Občini Dobrna, v primeru, da je 

društvu v letu 2014 pridobilo sredstva iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje športnih 

programov v Občini Dobrna.  

 

Poročilo Občini Dobrna za leto 2014 predloženo dne__________________________. 
 

 

2. Fotokopijo potrdila o registraciji izvajalca športnega programa.  
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 Obrazec 2 

Celotni obrazec 2  je potrebno izpolniti za vsako skupino POSEBEJ! 

 

 

IZVAJALEC 

PROGRAMA 

 

Naziv programa:  

Program po svoji vsebini uvrščamo med:                                Individualne športe    

(označite s križcem ustrezno polje)                                         Kolektivne športe       

                                                                                             Miselne igre                

Naziv skupine: 

 

  

 

 

Vrsta programa (USTREZNO OZNAČI  - glej obrazložitve pri poglavju PREDMET RAZPISA): 

  

 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

 Interesna športna vzgoja mladine  

  

 
 

Število udeležencev (otrok, mladih, rekreativcev, 

registriranih športnikov) v skupini
1
: 

 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  

Število strokovnega kadra v skupini:  

Ime in priimek strokovnega kadra:  

Predvideno število ur trajanja programa:  

 

Predvideni stroški za propagandno gradivo 
(diplome, nagrade, značke): 

 

Predvideni organizacijski stroški (šolska prvenstva):  
 

Drugi predvideni materialni stroški:  
 

Predvideni stroški meritev in spremljanja treniranja:  
 

Predvideni stroški nezgodnega zavarovanja:  
 

Predvideni stroški tekmovanj:  

Predvideni stroški zaprtega objekta
2
:  

Predvideni stroški odprtega objekta:  

Predvideni stroški strokovnega kadra:  

Upravičeni stroški so opredeljeni v tabeli 1 in 2 Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Dobrna  

 

Žig   Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 
 

 Obrazec 3 

                                                           
1 Priložite seznam udeležencev v skupni. 
2 V primeru, da prijavljate stroške zaprtega in odprtega objekta, je potrebno poleg predvidenih stroškov objekta napisati v 

oklepaju koliko ur traja program v zaprtem objektu in koliko ur traja program v odprtem objektu. 
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ŠPORTNA REKREACIJA  

 

 

 Športna rekreacija – do 65. leta starosti 

 Športna rekreacija – nad 65. leta starosti 

 

 

Število udeležencev (rekreativcev, registriranih 

športnikov) v skupini
3
: 

 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  

 

Število strokovnega kadra v skupini:  

 

Ime in priimek strokovnega kadra:  

 

Predvideno število ur trajanja programa:  

 

 

 

 

Drugi predvideni materialni stroški:  
 

Predvideni stroški meritev in spremljanja treniranja:  
 

Predvideni stroški nezgodnega zavarovanja:  
 

Predvideni stroški tekmovanj:  

 

Predvideni stroški zaprtega objekta
4
:  

 

Predvideni stroški odprtega objekta:  

 

Predvideni stroški strokovnega kadra:  

 

Upravičeni stroški in višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3 Pravilnika.  

 

 

Žig   Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 Obrazec 4 

 

 

                                                           
3 Priložite seznam udeležencev v skupni.  
4 V primeru, da prijavljate stroške zaprtega in odprtega objekta, je potrebno poleg predvidenih stroškov objekta napisati v 

oklepaju koliko ur traja program v zaprtem objektu in koliko ur traja program v odprtem objektu. 
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ŠPORT INVALIDOV  

 

 

Število udeležencev (rekreativcev, registriranih 

športnikov) v skupini
5
: 

 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  

 

Število strokovnega kadra v skupini:  

 

Ime in priimek strokovnega kadra:  

 

Predvideno število ur trajanja programa:  

 

 

 

Drugi predvideni materialni stroški:  
 

Predvideni stroški meritev in spremljanja treniranja:  
 

Predvideni stroški nezgodnega zavarovanja:  
 

Predvideni stroški zaprtega objekta
6
:  

 

Predvideni stroški odprtega objekta:  

 

Predvideni stroški strokovnega kadra:  

 

Upravičeni stroški in višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 6 Pravilnika. 

 

 

Žig   Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrazec 5 

 

                                                           
5 Priložite seznam udeležencev v skupni.  
6 V primeru, da prijavljate stroške zaprtega in odprtega objekta, je potrebno poleg predvidenih stroškov objekta napisati v 

oklepaju koliko ur traja program v zaprtem objektu in koliko ur traja program v odprtem objektu. 
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IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 

KADROV V ŠPORTU  

 

 

   

Kandidat na razpisu za namenska 

sredstva iz tega naslova: _____________________________________________________________ 

     (ime in naslov kluba, društva, zavoda, ….) 

 

 

Zap. 

štev. 

Program izobraževanja Nivo 

izobraževanja
7
 

Udeleženec 

izobraževanja 

Trajanje 

izobraževanja 

Predvideni 

stroški v EUR
8
 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 7 Pravilnika. 
 

      Žig  Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 

 

 

 Obrazec 6 

 

                                                           
7 Nivo izobraževanja:  a) osnovno izobraževanje (potrjevanje licenc za sodnike, vaditelje, planinske vodnike, 

   b) izpopolnjevanje (licenčni seminarji). 
8 Za stroške izobraževanja se upošteva kotizacija za izobraževanje. 
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POMEMBNEJŠE ŠPORTNE PRIREDITVE
9
 

 

 

   

Kandidat na razpisu za namenska sredstva iz tega naslova: __________________________________ 
              (ime in naslov kluba, društva, zavoda, ….) 

 

1. Prireditve po 52. členu Zakona o športu  (OLIMPIJSKE IGRE, SREDOZEMSKE IGRE, UNIVERZIADE, 

SVETOVNA IN EVROPSKA PRVENSTVA, SVETOVNI POKALI, GRAND PRIX MITINGI IN TURNIRJI) 

 

Naziv prireditve Predvideni termin Predvideni stroški  Raven 

prireditve
10

 

Kraj Predvideno 

število 

udelež. 

      

      

 

2. DRUGE VELIKE  DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE PRIREDITVE 

 

Naziv prireditve Predvideni termin Predvideni stroški  Raven 

prireditve
11

 

Kraj Predvideno 

število 

udelež. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

      Žig  Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Prijavljajo se samo tiste prireditve, katerih organizatorji ste. 
10 Raven prireditve: olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijade, svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, grand 

prix mitingi in turnirji 
11 Raven prireditve: občinska (navadna, tradicionalna, ob občinskem prazniku), medobčinska, državna, mednarodna. 



RD-JR ŠPORTNI PROGRAMI 2015 11 

 Obrazec 7 

 

    

 

DELOVANJE DRUŠTEV NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI 

 

 

Naziv društva:  

 

Sedež društva:  

 

 

Število članov s plačano članarino:  

 

Število članov, ki so oproščeni plačila 

članarine: 

 

Število registriranih tekmovalcev v tekoči 

sezoni: 

 

Predvideno število tekem odigranih v 

ligah v letu 2015: 

 

Predvideni stroški v € za delovanje 

društva na področju športa v letu 2015: 

 

 

 

Priloge: 

 Evidenca o članstvu  (ime in priimek, naslov, datum rojstva, podatek o plačani članarini),  

 Podatki o registraciji članov društva kot registriranih tekmovalcev, 

 Podatki o številu tekem v ligah v letu 2015. 

 

 

Izjavljamo, da razpolagamo s pristopnimi izjavami vseh navedenih članov in jih bomo na zahtevo 

izvajalca javnega razpisa dostavili Občinski upravi Občine Dobrna ali Nadzornemu svetu Občine 

Dobrna. 

 

 

 

 

 

      Žig  Podpis odgovorne osebe: 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 
 

 


