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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – 

ZDeb), 7. člena Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Oplotnica  (UGSO št. 25/2018) in Sklepa o začetku postopka št. 671-1/2023-4, z dne 

19. 1. 2023, Občina Oplotnica objavlja  

 
 

JAVNI  RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
 
 

 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
 
Občina Oplotnica z Odlokom o proračunu Občine Oplotnica in Letnim programom športa 
Občine Oplotnica (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja namenska sredstva za izvajanje športnih 
programov v Občini Oplotnica na pp 0081100 konto 412000.  
 
Višina sredstev za razdelitev po tem javnem razpisu bo določena s sprejetjem proračuna za 
leto 2023 in Letnim programom športa za leto  2023.    
 
Sofinancira se programe naslednjih športnih vsebin: 

1. Športni programi 
2. Razvojne dejavnosti v športu 
3. Organiziranost v športu 
4. Športne prireditve 
 

V okviru vsebin NPS, lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti z naslednjimi  
programi: 
 

1. Športni programi  
 

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
1.1.1 Šolska športna tekmovanja  
Šolska športna tekmovanja predstavljajo nadgradnjo izvajanja športnih programov, ki se     
izvajajo v okviru kurikuluma in interesnih šolskih športnih dejavnosti. V LPŠ se uvrstijo 
tekmovanja, ki potekajo v različnih športnih panogah na nivoju medobčinskih, regijskih in 
državnih tekmovanj pod okriljem Zavoda za šport RS Planica. 
1.1.2 Programi redne celoletne vadbe   
Programi redne celoletne vadbe so namenjeni predšolskim otrokom, šoloobveznim 
otrokom in mladini. Po vsebini so programi lahko splošni (vsebujejo različne športne 
aktivnosti) ali pa so namenjeni le določeni športni panogi. Program se mora izvajati 
najmanj  30 tednov v obsegu najmanj 60 ur. 
 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport      
V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport so 
vključeni otroci in mladina, ki v skladu z  Zakonom o športu izpolnjujejo pogoje za status 
športnika (vpisani v javni evidenci, ki jo vodi OKS-ZŠZ), so registrirani pri nacionalni 
panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu v letu 2023. 
 
1.3. Športna rekreacija  
Program športne rekreacije je namenjen odraslim osebam (nad 19 let). Program se mora 
izvajati najmanj 30 tednov v obsegu najmanj 60 ur. Navedeni obseg aktivnosti je tisti, ki  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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daje pozitivne učinke posamezniku z vidika odpravljanja negativnih posledic sodobnega 
življenja in ohranjanja zdravja. 
   
1.4. Kakovostni šport   
V kakovostnem športu se vrednoti programe v individualnih in kolektivnih športnih 
panogah, v katere so vključeni posamezniki, ki v skladu z Zakonom o športu izpolnjujejo 
pogoje za status športnika (vpisani v javni evidenci, ki jo vodi OKS-ZŠZ), so registrirani 
pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu v letu 
2023. 
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni ravni se vrednoti 
program izvajalca, ki ima v svoji sredini kategoriziranega športnika državnega razreda ali 
perspektivnega, v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini 
nima kategoriziranega športnika in tekmuje na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni 
se vrednoti program izvajalca, ki tekmuje na nižjih ravneh državnih tekmovanj, v IV. 
kakovostno raven pa se uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo na nivoju regije. V 
programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe. 
 
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU    
Sredstva so namenjena strokovnim delavcem, ki izvajajo športne programe. 
Izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov pomeni izboljšanje njihovih 
kompetenc pri izpeljevanju športnih programov, s tem pa tudi kakovosti programov. 
 
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU   
S sredstvi za delovanje športnih organizacij se zagotavlja možnost osnovnega delovanja 
nepridobitnim športnim organizacijam, ki izvajajo športne programe letnega programa 
športa. 
 
4.   ŠPORTNE PRIREDITVE   
Z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje športnih prireditev se izvajalcem zagotavlja 
sredstva za čim kakovostnejšo izvedbo športnih prireditev, za nadaljevanje tradicije. 
Organizacija športnih priredite je priložnost organizatorjev, da svojo dejavnost prikažejo 
občanom in jih spodbudijo k aktivnemu preživljanju prostega časa    

 
II. RAZPISNI POGOJI 

(1) Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja programov in področij 
letnega programa športa, če so registrirani in imajo sedež v Občini Oplotnica  
najmanj eno leto. 

 
(2) Izvajalci športnih programov  morajo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje: 

− Športno društvo mora imeti najmanj 15 članov s plačano članarino. 

− Udeleženci programov, ki jih izvaja športno društvo, morajo imeti poravnano 
članarino za preteklo koledarsko leto, na dan 31.12.  

− Izvajati športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, 
na katerega se prijavljajo.  

− Izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v 
obsegu najmanj 60 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši 
obseg). 

− V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport in kakovostni šport so vključeni posamezniki, ki so v evidenci registriranih 
športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu (v 
nadaljevanju OKS-ZŠZ), in registrirani v nacionalni panožni športni zvez za leto 
2023. 

− Imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov 
in stroškov za izvedbo programa. 
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− Imeti urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in 
evidenco o udeležencih programov; 

(3) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov ter njihovo 
vrednotenje so navedeni v merilih, ki so sestavni del Odloka o postopkih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica  (UGSO št. 25/2018). 
 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih  
pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: 

− športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, 

− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Oplotnica, 

− zavodi za šport po Zakonu o športu 

− pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki 
Sloveniji, 

− ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namen na področju športa, v skladu 
z zakonom, ki ureja ustanove,  

− javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe, 

− samostojni podjetniki posamezniki registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki 
Sloveniji in  

− zasebni športni delavci. 
 Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij 
letnega programa športa. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javno veljavne programe. 
 
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne 
prijavijo, ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Oplotnica. 
 
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe športa, ki jih 
dejansko sam izvaja. 
 
III. KOMISIJA ZA ŠPORT 
Izbor izvajalcev vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje Letnega 
programa športa za leto 2023 imenovana s sklepom župana. 
 
 
IV. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA PRIJAVO 
Vloga, ki se pošlje s priporočeno pošto, mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z 
»Ne odpiraj – vloga«  in naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša. Ovojnica je 
lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen 
javni razpis. 
 
Ovojnica, ki ne bo označena v skladu s prvim odstavkom, se vrne vlagatelju neodprta. 
 
Vlogo je možno oddati tudi osebno, v zaprti in pravilno označeni kuverti, v tajništvu Občine 
Oplotnica ves poslovni čas. 
 
Vloga mora biti  dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način 
oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna. 
 
Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.  
 
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 
2317 Oplotnica. 
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Zadnji rok za oddajo vloge je 28. 2. 2023. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana 
osebno v tajništvu občine. 
 
V. VSEBINA PRIJAVE 
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne 
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.  
 
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo. 
 
VI. INFORMIRANJE KANDIDATOV 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na Občini Oplotnica, Goriška 
cesta 4, 2317 Oplotnica, po e-pošti, v času uradnih ur ali po telefonu (02) 845 09 17 – Irena 
Cehtl. 
 
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE  PRIJAV 
Odpiranje prijav bo 6. 3. 2023 in ne bo javno. 
 
VIII. OBVEŠČANJE PROJAVITELJEV 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 60 dneh od roka prijave na 
javni razpis. 
 
IX. PORABA DODELJENIH SREDSTEV 

Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z odločbo. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena od 1.1. do 31.12.2023. 

 
Komisija, ki jo imenuje župan bo pravočasno prispele in pravilno označene vloge 
obravnavala in ovrednotila v skladu s kriteriji, merili in postopkom določenim v Odloka o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica  (UGSO št. 
25/2018), Odloku o sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica in Letnem 
programu športa za leto 2023. 

 

 

 
 
                                                                                        Župan Matjaž Orter  
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 

1. VZOREC POGODBE 
2. VLOGA-OBRAZCI Z NAVODILOM 
3. SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE 


