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1 OBČINA TREBNJE – JAVNI RAZPIS ŠPORT 2020 

 

OBČINA TREBNJE 
 
www.trebnje.si 

E: obcina.trebnje@trebnje.si 

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE 

T: 07 348 11 00 

 
 
Številka: 679-1/2020 
Datum:   13. 1. 2020 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV  
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI  TREBNJE V LETU 2020 

 
 
OBJAVA Uradnem listu št. 3/2020, dne 17. 1. 2020,  za naslednja področja:  
 

I. Športni programi 
II. Razvojne in strokovne naloge v športu 

III. Organiziranost v športu 
IV. Športne prireditve in promocija športa 

 
 

ROK za oddajo vlog:   do  17. 2. 2020 do 15. ure,  
(vloga dostavljena na Občino Trebnje,  
Goliev trg 5, 8210 Trebnje) 

 
 
 

NAVODILA: 
 

I.  RAZPISNI ROK se prične dne 17. 1. 2020 z objavo javnega razpisa v Uradnem listu  
in na spletni strani Občine Trebnje ter se zaključi 17. 2. 2020 ob 15. uri. 

 

 
II.  VSEBINA VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG:  
 
Vse prijave izpolnite na pripravljene obrazce iz razpisne dokumentacije. 
 

Vloge morajo vsebovati: 
 izpolnjen obrazec za vse prijavitelje z vsemi potrebnimi podatki, kot izhaja iz 

obrazca – OBRAZEC – PRIJAVA s podpisano IZJAVO. 
 izpolnjene obrazce glede na to, na katero področje se prijavljate – vloga lahko 

vsebuje več obrazcev, in sicer se nanaša na posamezen program, zato se 
izpolni v celoti za vsak program posebej. 

 obvezne priloge (so navedene na posameznem obrazcu). 

 
Način oddaje vloge: 

 Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje dne 17. 2. 2020 na 
sedež naročnika do  15. ure. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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 Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi 
izpolnjenimi podatki in prilogami, dostavljene v zaprti ovojnici z označbo »Ne 
odpiraj – vloga, prijava na javni razpis ŠPORT 2020« . Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.  Ovojnica, ki ni v označena v 
skladu z navodili, se vrne vlagatelju. 

 Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene 
naslovniku.  

 Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 
 

 

III.  RAZPISANA PODROČJA z navedbo višine sredstev: 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI  

 
1.1.  PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  
 
1.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE - PROMOCIJSKI 

ŠPORTNI PROGRAMI – OBR-1.1.1. 
Razpisana sredstva za programe so v skupni višini, 3.800,0 EUR, in sicer za: 

a) Promocijski programi predšolskih otrok –  v vrednosti 2.500,00 EUR 
b) Promocijski programi šoloobveznih otrok –  v vrednosti 1.300,00 EUR 
 

1.1.2. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE - CELOLETNI 
ŠPORTNI PROGRAMI – OBR-1.1.2 in OBR-1.1.2.d 
Razpisana sredstva za programe so v skupni višini, 15.900 EUR, in sicer za: 

 
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – v vrednosti 1.300,00 EUR 
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok – v vrednosti 6.700,00 EUR 
c) Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene 

skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih 
zvez v predvidenih obsegih nad 60 ur -  v vrednosti 3.400,00 EUR 

d) Šolska športna tekmovanja  - v vrednosti 3.900,00 EUR – OBR-1.1.2.d 
e) Prostočasna športna vzgoja mladine – v vrednosti 600,00 EUR 

 
1.2.  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
1.2.1.  CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S 

POSEBNIMI POTREBAMI – OBR-1.2.1 
Razpisana sredstva za program so v višini: 300,00 EUR. 

 
 
1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI  
 

1.3.1. OBŠTUDIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – OBR.1.3.1 
Razpisana sredstva za program so v višini: 300,00 EUR. 

 
 
1.4.  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT – OBR-1.4 
Razpisana sredstva za program so v višini: 15.700,00 EUR 

 
1.5.  KAKOVOSTNI ŠPORT – OBR-1.5 

Razpisana sredstva za program so v višini: 5.000,00 EUR. 
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1.7. ŠPORT INVALIDOV – OBR-1.7 
Razpisana sredstva za program so v višini: 1.000,00 EUR. 

 
1.8.  ŠPORTNA REKREACIJA – OBR-1.8 

Razpisana sredstva za program so v višini: 5.000,00 EUR. 
 
 
1.9.  ŠPORT STAREJŠIH  
 
1.9.1.  ŠPORTNI PROGRAMI ZA STAREJŠE NAD 65 LET – OBR-1.9 

Razpisana sredstva za program so v višini: 2.500,00 EUR 
 
1.9.2.  ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE 

DRUŽINE – OBR-1.9 
Razpisana sredstva za program so v višini: 500,00 EUR. 

 
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU –

OBR-2.1 
Razpisana sredstva za področje so v višini: 1.000,00 EUR. 

 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

 
3.1.  DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – OBR-3.1.a ali OBR-3.1.b 

Razpisana sredstva za področje so v skupni višini, 2.000 EUR, in sicer za: 
a) delovanje športnih društev s sedežem v občini – v višini 700,00 EUR  
b) delovanje športne zveze – višini 1.300,00 EUR 

 

4. ŠPORTNE PRIREDITEV IN PROMOCIJA ŠPORTA 

 
4.1.  ŠPORTNE PRIREDITVE – OBR-4.1 

Razpisana sredstva za področje so v višini: 600,00 EUR. 

 
 
IV.  MERILA IN KRITERIJI PRI OBRAVNAVI VLOG:  

 
Pri izbiri programov, točkovanju in predmetu sofinanciranju posameznih športnih področij 
letnega programa športa se uporabljajo Merila, pogoji in kriteriji  za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Trebnje iz Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Trebnje objavljenem v Uradnem listu RS št. 45/2019 dne 12. 7. 2019 in določbe Javnega 
razpisa za izbor in sofinanciranje programov in projektov v občini Trebnje za leto 2020 
objavljenem v Uradnem listu št. 3/2020 dne 17. 1. 2020. 
 
V  primeru, da so športni programi 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 izvajalec letnega programa športa prejme 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. 
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V. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV:  
 

 Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo 
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo opravila 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa oziroma v skladu z 
Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Trebnje. 

 Strokovna komisija  bo v roku 30 dni od prejema vseh popolnih vlog opravila strokovni 
pregled vlog. 

 Občinska uprava bo do 15. 4. 2020 prijaviteljem izdala odločbe o izboru, višini in 
namenu odobrenih sredstev izvajalcem športnih programov. V 8 dneh od prejema 
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. 
 

VI. SKLENITEV POGODBE: 
 

 Župan z vsemi izbranimi izvajalci letnega programa športa sklene pogodbe za tekoče 
koledarsko leto, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede 
izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu 
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.  

 Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v osmih dneh od prejema pogodbe v podpis, 
se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. 

 Vzorec pogodbe je priloga razpisni dokumentacije. 
 

VII. DODATNE INFORMACIJE: 
 

Majda Šalehar, tel: 07 34 81 133,  
e-pošta: majda.salehar@trebnje.si 

 

 
 
Želimo vam uspešno delo pri izpolnjevanju vlog za predložitev na javni razpis! 

 
 
 
 
 
Priloga:  

Obrazci 
Vzorec pogodbe 

 
 


