
 

OBČINA REČICA OB SAVINJI  
Rečica ob Savinji 55, 3332 REČICA OB SAVINJI 

Tel: (03) 839-18-30   fax: (03) 839-18-35 
 

 
Številka: 671-0003/2019-2 
Datum: 16.04.2019 

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/18 – ZNOrg), 9. člena 
Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 57/2018), Letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji 
za leto 2019 (Sklep 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji, št. 8.1) in 
Proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 (Uradni list RS, št. 1/2018), Občina Rečica 
ob Savinji objavlja  

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 

REČICA OB SAVINJI ZA LETO 2019 
 
 
1. Naročnik javnega razpisa 
 
Naročnik javnega razpisa je Občina Rečica ob Savinji, s sedežem na Rečici ob Savinji 55, 
3332 Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina). 
 
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev po posameznih vsebinah 
 
Proračunska sredstva za sofinanciranje športnih programov so zagotovljena na proračunski 
postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
izvajanja športnih programov v občini v letu 2019 v skupni višini  12.650,00 EUR, ki se 
namenjajo za področja in programe, opredeljene v letnem programu športa V Občini Rečica 
ob Savinji za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ), kot sledi: 
  

Področje Program: Podprogram 
Delež 
( %) 

Sredstva 
(€) 

1. Športni 
programi 

1.1 Prostočasna športa 
vzgoja otrok in mladine 

1.1.1.5 Mladi planinec 5 632,50 

1.8 Športna rekreacija 
 1.8.2 Celoletni ciljni 
športnorekreeativni programi 

5 632,50 

4. Organiziranost 
v športu 

4.1 Delovanje športnih 
organizacij 

  90 11.385,00 

SKUPAJ 
 

  100 12.650,00 

 
3. Upravičenci 
 
Upravičenci do sredstev so:  

– športna društva s sedežem v Občini, 
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva, s sedežem v Občini, 
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini, 
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v 

Občini. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/selected?year=2008&edition=200840


 

4. Pogoji 
 
Izvajalci iz prejšnjega ostavka imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih 
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

– so registrirani in imajo sedež v Občini najmanj eno leto pred datumom oddaje vloge, 
oziroma so registrirani in imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini, kadar gre za 
zavode na področju vzgoje in izobraževanja, 

– imajo za prijavljene dejavnosti: 
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen 

strokovni kader za opravljanje dela v športu,  
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in 

stroškov za izvedbo dejavnosti,  
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,  
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva, če gre za športna 

društva in zveze športnih društev,  
– urejeno evidenco o udeležencih programa. 
–  

Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi 
za sredstva občinskega proračuna in to le s člani, ki imajo stalno prebivališče na območju 
občine.  
 
5. Merila za vrednotenje letnega programa športa  
 
Vrednotenje vlog je določeno v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje LPŠ, ki so priloga 
Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 57/2018) (v nadaljevanju: Pravilnik). 
 
5.1 Pogoji (merila) vrednotenja, ki veljajo za vse programe 
 
Skupni splošni pogoji vrednotenja se določijo glede: 

a) načina vrednotenja, 
b) števila in vrste udeležencev ter trajanja programov, 
c) uporabe primernega športnega objekta, 
d) ustreznosti kadra 

 
a) Način vrednotenja 
Razpoložljiva sredstva se med upravičene prijavitelje na posamezni program razdelijo 
sorazmerno, glede na razpoložljiva sredstva in ocene prijavljenih in ovrednotenih programov. 
Posamezni prijavitelj za posamezni program prejme sredstva, ki se izračunajo kot zmnožek 
števila točk, ki jih je za določen program prejel posamezni prijavitelj, z vrednostjo točke. 
Vrednost točke se določi ločeno po programih, kot kvocient med razpoložljivimi sredstvi, ki so 
v LPŠ predvidena za določen program in vsoto vseh točk vseh prijaviteljev na ta program. 
Končna sredstva, ki jih prejme posamezni prijavitelj, predstavlja seštevek sredstev vseh 
prijavljenih programov tega prijavitelja. 
 
b) Število in vrsta udeležencev ter trajanje programov 
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede 
predvidenega števila udeležencev vadbene skupine; če je prijavljenih manj udeležencev, kot 
zahtevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša, če je udeležencev v vadbeni 
skupini več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. Preverja se tudi optimalno 
zadostitev pogojev glede trajanja prostočasnih programov; če je posamezni program traja 
krajši čas od predpisanega z merili, se število točk proporcionalno zmanjša, če je daljši, to ne 
vpliva na dodatno vrednotenje programa. 
 
c) Uporaba primernega športnega objekta 
Za primerni športni objekt se šteje pokriti objekt in objekt – zunanje površine, kadar so le-te 
organizacijsko in prostorsko omejene (npr. igrišča, balinišča…). Ni razlike pri vrednotenju 
različnih vrst športnih objektov. 

http://www.obcina-recica.si/


 

 
d) Ustreznost kadra 
Pogoj za sofinanciranje programov kakovostnega in vrhunskega športa je ustrezna izobrazba 
ali usposobljenost strokovnega kadra, skladno z določili Zakona o športu in NPŠZ za 
sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni 
kategoriji. 
 
5. 2 Vrednotenje (merila) posameznih programov in področij 
 
5.2.1 
 

Področje Program Podprogram 

1. Športni 
programi 

1.1 Prostočasna športa vzgoja otrok in 
mladine 

1.1.1.5 Mladi 
planinec 

 
Opis, namen 
Prostočasna športna vzgoja otrok predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo 
od predšolskega do srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne 
dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke, ki nadgrajujejo (pred)šolsko športno vzgojo, 
so vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. Povečujejo pa 
gibalne sposobnosti, odpravljajo plavalno nepismenost, udeležence navajajo na redno in 
dovolj intenzivno športno vadbo. 
Sredstva se razpisujejo za podprogram predšolske vzgoje: Mladi planinec 
 
Udeleženci:  
Otroci v predšolski vzgoji 
 
Predmet financiranja: 
materialni stroški / udeleženca 
 
Vrednotenje podprograma Mladi planinec 

Merilo Točke 

Cena športnega programa:  
- program je za udeležence brezplačen  
- vadeči pokriva do 50 % stroškov  
– vadeči pokriva 50 % ali več stroškov programa 

10 
7 
5 

Kompetentnost strokovnih delavcev:  
- 2. stopnja  
- 3. stopnja  
- diplomant FŠ 

5 
6 
7 

Število udeležencev:  
- manj kot 10  
- vključno 10 do vključno 15  
- več kot 15 

10 
7 
5 

 
5.2.2 
 

Področje Program Podprogram 

1. Športni 
programi 

1.8 Športna 
rekreacija 

 1.8.2 Celoletni ciljni športnorekreeativni 
programi 

 
Opis, Namen 
Pri športni rekreaciji gre za prostočasno športno udejstvovanje odraslih vseh starosti oziroma 
družin s ciljem ohranjati zdravje, dobro počutje, vitalnost, druženje, tekmovalnost in zabavo; 



 

dejavno, koristno in prijetno izpopolnitev prostega časa ljudi; oblikovanje zdravega 
življenjskega sloga. Celoletni ciljni športnorekreativni programi za odrasle potekajo najmanj 
30 tednov v letu oziroma 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro 
organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 
Udeleženci 
Odrasli (nad 18 let)  
 
Predmet financiranja 
športni objekt in strokovni kader 
 
Vrednotenje programa Športna rekreacija 

Merilo Točke 

Delovanje na lokalni ravni / nacionalni ravni  0 

Organiziranost na lokalni ravni / nacionalni ravni  0 

Število vadečih:  
- manj kot 10  
- vključno 10 do vključno 15  
- več kot 15  
- več kot 20 % udeležencev starejših od 65 let 

 
5 

15 
30 
30 

 
5.2.3 
 

Področje Program 

4. Organiziranost v športu 4.1 Delovanje športnih organizacij 

 
Opis, Namen 
Z delovanjem športnih organizacij se ohranja osnovna organizacijska infrastruktura športa 
zunaj izobraževalnega sistema, zato delovanje športnih organizacij predstavlja poseben 
interes in je pomemben segment LPŠ. Obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni 
ravni. 
 
Udeleženci 
Občinska športna društva in njihove zveze 
 
Predmet financiranja 
materialni stroški / društvo (zvezo), pri čemer je upravičen strošek tudi delo članov društva v 
obliki prostovoljskih ur, kadar se le-te izvajajo skladno z Zakonom o prostovoljstvu. 
Vrednotenje prostovoljskih ur se določi skladno z Zakonom o prostovoljstvu. 
 
Vrednotenje programa Delovanje športnih organizacij 

Delovanje 
športnih 
društev in 
športnih zvez 
na lokalni 
ravni 

Tradicija: 
leta 
delovanja 

Št. članov 
s plačano 
članarino 

Registrirani 
tekmovalci 

Članstvo 
v NPŠZ 

Članstvo 
v OŠZ 

Društvo 
v 
javnem 
interesu 

točke/leto 
delovanja 1 x x x x x 

točke/člana ali 
tekmovalca x 2 10 x x x 

točke/društvo x x x 30 30 50 

 
 
6. Obdobje za porabo sredstev 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2019, ko je tudi zadnji rok za 
oddajo zahtevkov. Izjema so aktivnosti, opravljene v obdobju med 15. 12. 2019 in 31. 12. 
2019; za le-te je zadnji rok za porabo sredstev in oddajo zahtevkov 31. 12. 2019. 



 

 
7. Razpisni rok 
Rok za prijavo je do vključno 06. 05. 2019. 
 
8. Oddaja vlog  
Prijavo za sofinanciranje posameznih programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih 
obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa šprta«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. 
ure osebno na sedež Občine Rečica ob Savinji. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. 
Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
 
9. Informacije 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu zainteresirani dobijo na Občini Rečica ob 
Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Kontaktna oseba: Majda Potočnik, tel. 
03 839 18 32. 
 
10. Razpisna dokumentacija 
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine 
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Razpisna 
dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Rečica ob Savinji: 
https://recicaobsavinji.e-obcina.si/.     
 
11. Obravnava vlog 
Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija) bo odpirala vloge v času med 7. in 10. majem. 
Odpiranje prejetih vlog ni javno. 

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom 
direktorja občinska uprave. Enako velja za vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. 

Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija vrednotila skladno s predpisanimi merili. 
Direktor občinska uprave izda odločbe o sofinanciranju. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v 
roku 8 dni od prejema odločbe o sofinanciranju. O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od 
prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana je dopusten 
upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od 
vročitve odločbe. Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo v občinskem 
glasilu in/ali na spletni strani Občine. 
 
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Rečica ob Savinji sklenil pogodbe o sofinanciranju 
programov LPŠ.  
 
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo 
z  zahtevkom za izplačilo, ki vsebuje poročilo o izvedbi programov in kateremu se priložijo 
vsa dokazila o namenski porabi sredstev. 
 
12. Obveznosti izbranih izvajalcev  
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, 
sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom. 
 
13. Priloge 
- Obrazec / vloga 

- Obrazec / zahtevek                                                                      

https://recicaobsavinji.e-obcina.si/
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