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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Odloka o proračunu občine 
Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) Občina Trebnje objavlja  
 

JAVNI POZIV  
  ZA IZBOR  IZVAJALCEV PROGRAMA  »ŠPORT ZA ŽENSKE« 

 
 
I. Naročnik javnega poziva: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. 

 
II. Predmet poziva je  izbor in financiranje izvajalcev programa  »ŠPORT ZA ŽENSKE«. 

Namen poziva je spodbujanje športnega udejstvovanja žensk in financiranje športnih 

dejavnosti, v katere so vključene ženske iz občine Trebnje. Do financiranja so upravičeni 

izvajalci, ki imajo vključene občanke oziroma športnice iz Trebnjega za program, ki ga ne izvaja 

društvo iz občine Trebnje. Občina zagotavlja sofinanciranje zaradi prostorskih omejitev športnih 

objektov in pomanjkanja športnih površin v občini Trebnje, zaradi česar so se športnice iz 

občine primorane vključiti v društva izven občine.  

S sofinanciranjem se spodbuja večja vključenost športnic iz občine Trebnje in izvajanje več 

športnih programov za ženske.  

III. Višina razpisanih sredstev je 7.000,00 EUR. 

 
IV. Pri izboru in ocenjevanju programa se upoštevajo  

 
- Programi športne vzgoje usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki vključujejo 

načrtno skrb za mlade športnice in izvajalci izpolnjujejo prostorske, kadrovske in druge 
zahteve nacionalne panožne zveze (tekmovalni programi vadbe od 12 do 19 let); 

- Kakovostni športi, kjer športnice nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih programov športnih zvez do naslova državnega prvaka, ki 
jih potrdi OKS-ZŠZ in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ oz. OKS-ZŠZ. 

 
Programi se ocenijo na podlagi naslednjih meril: 
a. število udeleženk (registrirane športnice pri NPŠZ); 
b. obseg programa (število ur in število aktivnosti); 
c. vrednost programa (finančna konstrukcija); 
d. strokovno vodenje programa (število vaditeljev, trenerjev z ustreznimi licencami); 
e. dostopnost programa (zagotavljanje prevoza na trening in s treninga); 
f. cena programa za udeleženko. 
 
Komisija preveri izpolnjevanje pogojev iz točke V. in oceni program po merilih iz IV. točke v skladu 
z ocenjevalno tabelo v prilogi. Komisija bo upoštevala le programe, ki bodo v celoti izvedeni v letu 
2019. Komisija oceni prijave v skladu z merili in na osnovi števila točk ter vrednosti točke dodeli 
sredstva. Višina vrednosti točke se določi na podlagi seštevka vseh točk in razpisanimi sredstvi. 
Izvajalcu se lahko odobri sofinanciranje vseh programov do skupne vrednosti 3.500,00 EUR 
oziroma do 60 % vrednosti prijavljenega programa. Upravičeni stroški programa so: stroški 
strokovnega kadra, uporabe objekta, prevoza, materialni stroški, tekmovalni stroški. 
Izvajalec bo dokazal izvedbo programa s podpisi udeležencev, vsebinskim poročilom, urnikom, 
dokazili o stroških za strokovni kader, uporabo/najem objekta, prevoze in slikovnimi dokazili. 
Objavo dogodkov in aktivnosti objavi na FB strani projekta, na spletni strani www.moja.obcina.si. 
ter na društveni strani s povezavo na FB stran projekta. 
 
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 

Na poziv se lahko prijavijo: 
- športna društva, klubi, 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne, 
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ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so registrirani najmanj dve leti in izvajajo program javnega interesa za šport, kar dokazujejo 

z odločbo Ministrstva za izobraževanje in šport; 
- ima sedež izven občine Trebnje in najmanj dve leti brez prekinitve izvaja program za 

ženske, v katerega so vključene ženske iz območja občine Trebnje, in se ne izvaja na 
območju občine Trebnje; 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje 
načrtovanih programov; 

- prijavljajo program, ki je predmet javnega poziva in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa; 

- prijavljen program se izvaja v letu 2019 in so vanj vključene registrirane športnice pri NPŠZ; 
- za prijavljen program ni pridobil sredstev iz drugih razpisov občine Trebnje. 

 
VI. Prevzem dokumentacije: 

Dokumentacija je na voljo do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: 
http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje. 
 

VII. Rok in način predložitve vlog: 
Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje 11. 9. 2019. Za pravočasne se bodo 
štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, in sicer z oznako na ovojnici: ne 
odpiraj – vloga na »šport za ženske« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne 
vlagatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji poziva. 
 

VIII. Postopek za odobritev programov: 
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se v roku predložene in pravilno 
označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi 
zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno 
pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za 
dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Komisija, imenovana s strani župana, najkasneje v petnajstih 
dneh po datumu odpiranja vlog, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, ki so 
zagotovljena v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v 
skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. 
 
Izvajalcem programov izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo 
sofinancirali z višino sofinanciranja ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna 
pritožba županu občine v roku 15 dni.  
 
Župan z vsemi izbranimi izvajalci programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto. 
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se 
šteje, da je odstopil od svoje zahteve za financiranje. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev. 
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 
(Uradni list RS št. 32/19). 

 
Dodatne informacije: Majda Šalehar,  e-mail: majda.salehar@trebnje.si, tel. št. 07/ 34-81-133.  
 
Datum:  21. 8. 2019 
Številka: 671-8/2019 
                                                                                             Župan Občine Trebnje 
                                                                                                Alojzij Kastelic, l.r. 
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