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http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2018 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

1  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA  

 

NAVODILO: pozorno prebrati javni razpis in spodaj s podpisom in žigom zakonitega zastopnika potrditi, 

da ste seznanjeni z vsebino. 

 

 

 
Občina Radovljica na podlagi 17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017), Odloka o proračunu občine 

Radovljica za leto 2018 (DN UO, 220/2016) in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 

(DN UO, št. 108/2009 in spremembe) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica 

za leto 2018 

 

1. Naziv in sedež izvajalca razpisa 

 

Izvajalec razpisa je Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. 

 

2. Predmet in namen razpisa 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2018. Sofinancira se 

programe, ki so kot športne panoge opredeljeni v »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje 

športnikov v Republiki Sloveniji«, kot jih določa Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez in ki imajo 

nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom. 

 

Sofinancirajo se naslednje vsebine: 

 

A: sofinanciranje programov športa 

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- kakovostni šport, 

- vrhunski šport,  

- športna rekreacija in šport starejših, 

- šport invalidov in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

B: sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, 

- športne prireditve, 

- delovanje društev in občinskih zvez, 

- strokovni  kader. 

 

Sofinanciranje letnega programa športa zajema sofinanciranje izvajanja programov, najemnin, strokovnega kadra in 

drugih materialnih stroškov, skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017) in določbami Pravilnika o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe), v kolikor te niso 

neskladne z zakonom.  

 

Športni programi, ki so 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 izvajalci letnega programa športa prejmejo 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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3. Upravičenci 

 

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa se po Zakonu o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017) lahko 

prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 

1.      športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; 

2.      športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem; 

3.      zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017); 

4.      pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; 

5.      ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove; 

6.      zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe; 

7.      lokalne skupnosti; 

8.      samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; 

9.      zasebni športni delavci. 

 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa. 

 

Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prvega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo v občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih športnih 

aktivnosti, 

- imajo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno leto registrirano dejavnost, 

- imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 35 tednov v letu, 

- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa,  

- so v pogodbenem roku oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto, če so za ta namen prejeli 

sredstva na javnem razpisu za preteklo leto, 

- ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Radovljica za sofinanciranje v letu 2018. 

 

4. Višina razpoložljivih sredstev 

 

Predvidena vrednost javnega razpisa znaša 416.000 EUR. 

 

5. Razpisna dokumentacija 

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci letnega programa športa lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Radovljica, 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali na spletni strani www.radovljica.si. Kontaktna oseba je Romana Šlibar Pačnik. 

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 04 537-23-24 ali na romana.slibar-pacnik@radovljica.si. 

 

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 

vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več 

športnih programov, pripravi skupno vlogo, v okviru katere vsak program prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o 

izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene programe. 

 

6. Rok za oddajo vlog 

 

Rok za prijavo na razpis je najkasneje do PETKA,  5. 1. 2018 do 12. ure (osebna oddaja ali poštni žig). 

 

Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS ŠPORT 2018 – NE ODPIRAJ« in na hrbtni strani z nazivom in naslovom 

vlagatelja pošljite priporočeno po pošti ali oddajte osebno v vložišče na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 

4240 Radovljica (v primeru osebne oddaje vloge v vložišču obvezno zahtevajte potrdilo o oddaji vloge).  

 

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v 

roku 5 delovnih dni po preteku roka za prijavo na razpis. Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste 

vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih 

dopolnijo. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper 

sklep ni dovoljena. 

 

Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno 

programov ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in ovrednotenje programov bo izvedla razpisna komisija, ki jo 

imenuje župan. Upravičencem bodo najkasneje v roku 45 dni po poteku roka za oddajo vlog izdane odločbe o dodelitvi 

sredstev na javnem razpisu.  
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Upravičenci imajo pravico v roku osmih dni od vročitve odločbe vložiti ugovor pri izvajalcu razpisa. Predmet ugovora ne 

more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. 

Odločitev o izbiri je s tem dokončna. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi izvajalci. 

 

7. Merila za izbiro 

 

V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017), Pravilnikom za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/2009 in spremembe) – v določilih, ki niso v 

nasprotju z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št 29/2017),  Odlokom o proračunu občine Radovljica za leto 2018 

(DN UO,  220/2016), in Programom športa za leto 2018. Vsi navedeni akti so na voljo tudi na spletni strani 

www.radovljica.si. 

 

8. Rok izvedbe 

 

Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2018. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov športa ter razvojnih in 

strokovnih nalog v športu morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

 

9. Sklenitev pogodb 

 

Po dokončnosti odločb o sofinanciranju programov športa ter razvojnih in strokovnih nalog v športu bo občina z 

izbranimi izvajalci sklenila pogodbe za leto 2018.  

 

10. Nadzor nad izvajanjem pogodb 

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev, dodeljenih na tem javnem razpisu,  opravlja pristojni 

oddelek občinske uprave. Za sofinancirane športne programe ter razvojne in strokovne naloge v športu morajo izvajalci 

pristojnemu organu občine v pogodbenem roku in na predpisanem obrazcu predložiti vsebinsko in finančno poročilo o 

izvedbi in namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.  

 

Izvajalec  mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun: 

- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, 

- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi. 

 

Če izvajalec ni oddal poročila iz prvega odstavka tega člena ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska 

poraba sredstev, izvajalec ne more pridobiti sredstev na podlagi javnega razpisa za  naslednje leto. 

 

11. Veljavnost javnega razpisa 

 

Javni razpis začne veljati s 1. 12. 2017. 

 

Številka: 41010-0177/2017-2 

Datum: 1. 12. 2017         Ciril Globočnik, l.r.

                                              ŽUPAN 
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II. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA  

 

NAVODILO: izpolniti prazna polja in spodaj s podpisom in žigom zakonitega zastopnika potrditi izjavo. 

 

 

I  Z  J  A  V  A 
 

 
Podpisani/a  

(ime in priimek zakonitega zastopnika) 

 

kot  

(funkcija) 

 

, 

(naziv izvajalca) 

 

 

ki se je javil(a) na Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018 v občini Radovljica,  ki 

je začel veljati s 1. 12. 2017 in ki ga je razpisala Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da 

 

1) imamo registriran sedež v občini Radovljica in pretežno delujemo na njenem območju, 

2) imamo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno leto registrirano dejavnost, 

3) je oz. bo društvo, v kolikor je prejelo sredstva na javnem razpisu za leto 2017, občini predložilo vsebinsko 

in finančno poročilo o izvedbi programa v tem letu do pogodbenega roka, 

4) imamo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, 

5) imamo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje športnega 

programa, 

6) strokovni kader, ki v okviru prijavljenih programov dela z mladoletnimi osebami, izpolnjuje pogoj 

nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost, 

7) imamo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 35 tednov v letu, 

8) se strinjamo in sprejemamo tudi vse druge pogoje, ki so navedeni in zahtevani v razpisni dokumentaciji, 

9) se strinjamo in dovoljujemo Občini Radovljica, da pridobi podatke iz uradnih evidenc o vseh podatkih, ki 

smo jih navedli v vlogi, 

10) vse kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom, 

11) so vsi podatki v vlogi točni in resnični in 

12) sem zakoniti zastopnik izvajalca. 

 

 

V _______________________________, dne_________________ 

 

 

 žig Podpis zakonitega zastopnika: 
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III. PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 

NAVODILO: izpolniti prazna polja in spodaj s podpisom in žigom zakonitega zastopnika potrditi izjavo. 

 

 

Polni uradni naziv izvajalca: 
 

 

 

Vrsta izvajalca (obkroži): 

A. športno društvo ali klub, 
B. združenje ali zveza športnih društev, 

C. zavod, 
D. zavod s področja vzgoje in izobraževanja, 
E. gospodarska družba, 
F. zasebnik, 
G. druga organizacija (navesti): 

Uradni naslov:                      Ulica in številka: 
 

               Kraj in poštna številka: 
 

Telefonska številka: 
 

Elektronski naslov: 
 

Transakcijski račun številka: 
 

Davčna številka: 
SI                               davčni zavezanec: DA   NE 

 

Ime in priimek odgovorne osebe/zastopnika: 
 

Telefonska številka odgovorne osebe/zastopnika: 
 

Elektronski naslov odgovorne osebe/zastopnika: 
 

 

Ime in priimek kontaktne osebe (če to ni odgovorna 

oseba/zastopnik): 
 

Telefonska številka kontaktne osebe: 
 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 
 

 

Število članov društva s plačano članarino  na dan oddaje vloge na javni 

razpis za sofinanciranje športa v letu 2018: 

 

OBVEZNA PRILOGA: III – seznam članov društva – (zaporedna številka, 

ime in priimek) s plačano članarino  na dan oddaje vloge) in dokazilo o 

plačani članarini (nakazilo na TRR društva, bančni izpisek…). 
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IV. VLOGA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2018 

 

Vrednost točke za posamezni podprogram (A1 do B4) se določi na podlagi razpoložljivih sredstev za posamezni 

podprogram v okviru proračunskih postavk 48126 – Sofinanciranje programov športa in 48127 – Sofinanciranje 

razvojnih in strokovnih nalog v športu in glede na skupno število točk, ki so jih za posamezni podprogram zbrala 

vsa prijavljena društva skupaj. 
 

NAVODILO: obkrožite, za kateri podprogram oddajate vlogo. 

 
A: SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

A1 Vloga za sofinanciranje prostočasne športne vzgoje  otrok in mladine 

 

DA NE 

A2 Vloga za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 

DA NE 

A3 Vloga za sofinanciranje kakovostnega športa odraslih 

 

DA NE 

A4 Vloga za sofinanciranje vrhunskega športa 

 

DA NE 

A5 Vloga za sofinanciranje rekreacije in športa starejših 

 

DA NE 

A6 Vloga za sofinanciranje športa invalidov in športne vzgoja otrok in 

mladine s posebnimi potrebami 

DA NE 

 

B: SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU 

B1 Vloga za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 

strokovnih kadrov v športu 

DA NE 

B2 Vloga za sofinanciranje športnih prireditev 

 

DA NE 

B3 Vloga za sofinanciranje delovanja društev in občinskih zvez 

 

DA NE 

B4 Vloga za sofinanciranje strokovnega kadra 

 

DA NE 

 

 

ZELO POMEMBNO!!! 

 

Prijavitelje obveščamo, da je bil v letu 2017 sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/2017), ki že 

velja. Posledično so nekatere določbe Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica 

(DN UO, št. 108/2009 in spremembe) postale neskladne z veljavno zakonodajo, zato se v teh primerih uporabljajo 

določbe zakona neposredno. Občinski dokument bo z novim zakonom predvidoma usklajen v letu 2018. 

 

Ključne spremembe zaradi sprejema nove zakonodaje, ki bodo upoštevane že v javnem razpisu za leto 2018, so 

naslednje: 

- v program A2 – sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se 

vpiše samo otroke z veljavno registracijo pri nacionalnih panožnih zvezah, ki nastopajo v urejenih tekmovalnih 

sistemih nacionalnih panožnih zvez in ki so oziroma bodo v letu 2018 dopolnili najmanj 12 let (letnik 2006 in 

starejši) - namesto dosedanjih 5 so zdaj torej določene samo 3 starostne skupine, 

- v programu A4 – sofinanciranje vrhunskega športa se doda nov razred OR – olimpijski razred, ki se vrednoti s 

500 točk/posameznik, 

- zaradi spremembe v programu A2 se posledično spremeni eden od pogojev za pridobitev pravice do 

sofinanciranja strokovnega kadra (program B4) in sicer se v delu, kjer pravilnik določa, da mora društvo imeti vsaj 

eno polno skupino v 4 od 5 otroško-mladinskih selekcij, le-ta uskladi na starostne skupine po novem zakonu tako, 

da mora imeti društvo vsaj eno polno skupino v 2 od 3 otroško-mladinskih selekcij. 
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Obrazec A1: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN 

MLADINE V LETU 2018 

 

NAVODILO: v podprogram A1 v točke A, B in C vpisujejo podatke samo vzgojno-izobraževalne institucije 

oz. od njih pooblaščena institucija. Društva in ostali izvajalci športnih programov vpišejo programe 

interesne športne vzgoje v točko D. Vpisati podatke in obkrožiti vrsto objekta. 

 

A. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (DO 6 LET) 

 

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije. Za izvedbo programov lahko skrbi 

pooblaščeni izvajalec strokovnih del s področja športa. 
 

ŠPORTNI 

PROGRAM 

Zlati sonček Naučimo se plavati Tečaj plavanja/smučanja/ 

drsanja/rolanja 

Druga prostočasna 

vadba 

Število skupin 

 

    

Skupno št. 

vadečih 

    

Št. vadečih  

na skupino 

    

Št. vaditeljev  

na skupino 

    

Kraj vadbe  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni 

uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni 

uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo:  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni 

uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni 

uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

 

 

B. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (OD 6 DO 15 LET) 

 

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije in ki niso predmet rednega vzgojno 

izobraževalnega procesa v osnovni šoli. Za izvedbo programov lahko skrbi pooblaščeni izvajalec strokovnih 

del s področja športa oziroma se izvajajo v okviru šolskih športnih društev. 
 

ŠPORTNI 

PROGRAM 

Zlati sonček Krpan Naučimo se plavati Tečaj 

plavanja/smučanja/

drsanja/rolanja 

Druga prostočasna 

vadba 

Število skupin 

 

     

Skupno št. 

vadečih 

     

Št. vadečih na 

skupino 

     

Št. vaditeljev na 

skupino 

     

Kraj vadbe  lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 najem 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 
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8  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Šolska športna tekmovanja: 

 
Št. Organizator 

tekmovanja 

Naziv tekmovanja: Rang 

tekmovanja 

Predvideni stroški 

izvedbe/udeležbe na 

tekmovanja/u: 

Termin tekmovanja: 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

C. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (OD 15 DO 20 LET) 

 

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije in ki niso predmet rednega vzgojno 

izobraževalnega procesa v osnovni šoli. Za izvedbo programov lahko skrbi pooblaščeni izvajalec strokovnih 

del s področja športa oziroma se izvajajo v okviru šolskih športnih društev. 

 

 
ŠPORTNI 

PROGRAM 

Zlati sonček Krpan Naučimo se plavati Tečaj 

plavanja/smučanja/ 

drsanja/rolanja 

Druga 

prostočasna vadba 

Število skupin 

 

     

Skupno število 

vadečih 

     

Št. vadečih na 

skupino 

     

Št. vaditeljev na 

skupino 

     

Kraj vadbe  lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 
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9  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Šolska športna tekmovanja: 
Št. Organizator 

tekmovanja 

Naziv tekmovanja: Rang 

tekmovanja 

Predvideni stroški 

izvedbe/udeležbe na 

tekmovanja/u: 

Termin 

tekmovanja: 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

D. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE V DRUŠTVIH IN KLUBIH 

 

Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo društva, klubi in drugi izvajalci razen vzgojno izobraževalnih institucij.  

NAVODILO: V podprogramu A1 v točko D vpisujejo podatke društva in ostali izvajalci športnih 

programov. Programa A1D in A2 se izključujeta – iste osebe lahko prijavite le v enega od obeh programov. 

V program A1D se vpiše otroke in mlade, ki se s športom ukvarjajo prostočasno in ne nastopajo v 

tekmovalnih sistemih panožnih zvez ter tekmovalce do dopolnjenega 12. leta. 

OBVEZNA PRILOGA: A1D - seznam vadečih (ime,  priimek,  letnica rojstva), urnik in kraj vadbe. 

 
ŠPORTNI 

PROGRAM 

I. stopnja – 

cicibani/ke (do 

6 let) 

II. stopnja – 

dečki/deklice (6 

do 15 let) 

III. stopnja – 

mladinci/ 

mladinke (15-19 

let) 

Ciciban 

planinec 

Planinska 

vzgoja 

Planinska in 

taborniška šola 

Število skupin 

 

      

Skupno št. 

vadečih 

      

Št. vadečih na 

skupino 

      

Kraj vadbe  lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

   lasten objekt 

 objekt v 

najemu 

 objekt v 

brezplačni 

uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

Št. ur vadbe 

letno  

      

Št. pohodov  

letno 
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10  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Obrazec A2: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE VZGOJE OTROK (12 LET IN VEČ) IN 

MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT  V LETU 2018 

 

Vrednotijo se programi otrok (izključno od 12 leta dalje) in mladine v procesu športne vadbe in urejenih 

sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih zvez, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski 

šport – športne šole. Samo v športnih panogah, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 

nastopajo športniki, mlajši od 18 let, se v programu A2 vrednotijo programi tekmovalcev od 10. leta dalje. 

 

NAVODILO: Programa A2 in A1D se izključujeta – iste osebe lahko prijavite samo v enega od navedenih 

programov. V program A2 se vpiše samo otroke z veljavno registracijo pri nacionalnih panožnih zvezah, ki 

nastopajo v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in ki so oziroma bodo v letu 2018 

dopolnili najmanj 12 let (letnik 2006 in starejši). Mlajše otroke (tudi tekmovalce) se poleg morebitnih 

ostalih udeležencev programa vpisuje  v program A1D. 

OBVEZNA PRILOGA: A2 - seznam tekmovalcev (ime in priimek) z navedeno letnico rojstva in z 

dokazilom o veljavnosti registracije pri nacionalni panožni zvezi (npr. izpis zveze) oz. dokazilom o 

nastopanju v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (npr. rezultatske liste 2017 za 

tekmovanja z uradnega koledarja posameznih zvez), urnik in kraj vadbe po posameznih skupinah.  

 
ŠPORTNI 

PROGRAM 

Število 

skupin 

Skupno 

število 

vadečih 

Št. vadečih 

na skupino 

Kraj vadbe: Št. ur 

vadbe v 

letu 2018 

Navesti tekmovalni 

sistem nacionalne 

panožne zveze 

III. stopnja – 

starejši dečki in 

deklice (12 do 15 

let)  

   

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 

IV. stopnja – mlajši 

mladinci in 

mladinke (15 do 17 

let) 

 

   

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 

V. stopnja – starejši 

mladinci in 

mladinke (17 do 19 

let) 

 

   

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 

 

I Z J A V A 

 

Izjavljamo, da ________________________________ (naziv izvajalca) kot izvajalec programov športa 

otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport: 

- izpolnjujemo prostorske, kadrovske in druge pogoje za strokovno izvedbo programov, ki jih določi 

nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem 

Slovenije – Združenjem športnih zvez, 

- imamo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno infrastrukturo ter 

- izvajamo programe vadbe in tekmovanj v različnih starostnih kategorijah. 

 

_______________, dne__.__.20__ Žig Podpis zakonitega zastopnika: 
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11  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Obrazec A3: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE KAKOVOSTNEGA ŠPORTA  

ODRASLIH V LETU 2018 

 

Vrednotijo se programi procesa vadbe in tekmovanj v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 

zvez. V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov v članski konkurenci, ki 

niso vključeni v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V tem 

podprogramu se upošteva zgornja starostna meja do vključno dopolnjenih 50 let v letu razpisa. Za prijavljene 

tekmovalce nad dopolnjenim 35 letom starosti v letu razpisa je potrebno priložiti dokazilo nacionalne panožne 

zveze, iz katerega je razvidna starostna meja med člansko in veteransko konkurenco. 

 

NAVODILO: V podprogram A3 se prijavi samo tekmovalce, ki nastopajo v članski konkurenci. Programa 

A2 in A3 se izključujeta. Društva, ki se ukvarjajo z individualnimi športi, prijavljajo tekmovalce samo kot 

posameznike, društva, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športi, prijavljajo samo ekipe.  

OBVEZNA PRILOGA: A3 - seznam tekmovalcev (ime in priimek) z navedeno letnico rojstva in z 

dokazilom o veljavnosti registracije pri nacionalni panožni zvezi (npr. izpis zveze) oz. dokazilom o 

nastopanju v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (npr. rezultatske liste 2017 za 

tekmovanja z uradnega koledarja tekmovanj), urnik in kraj vadbe po posameznih skupinah. 

 
ŠPORTNI 

PROGRAM – 

KOLEKTIVNE 

PANOGE 

Število ekip Število 

registriranih 

igralcev 

Kraj vadbe: Skupno število 

ur vadbe v letu 

2018 

Št. 

vaditeljev 

 ekipe 2. članske 

državne lige 
  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 ekipe 1. članske 

državne lige 
  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 
ŠPORTNI 

PROGRAM –

INDIVIDUALNE

PANOGE 

Število skupin 

posameznikov 

Število 

registriranih 

igralcev 

Kraj vadbe: Skupno št. ur 

vadbe v letu 

2018 za vse 

skupine  

Št. 

vaditeljev 

 posamezniki   

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

  

 

I Z J A V A 

________________________________ (naziv izvajalca) kot izvajalec programov kakovostnega športa 

izjavljamo, da: 

- da nastopamo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka, 

- da imamo redno vadbo vsaj 3x tedensko, 

- da je vsaj 8 vadečih v skupini in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno (za individualne športne panoge), 

- da je vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno (za kolektivne športne 

panoge). 

 

_______________, dne__.__.20__ žig Podpis zakonitega zastopnika: 
 

 

  

  



Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2018 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

12  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Obrazec A4: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE VRHUNSKEGA ŠPORTA V LETU 2018  

 

Vrednotijo se dodatni programi športnikov z veljavno kategorizacijo po normativih Olimpijskega komiteja 

Slovenije. Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mladinskega, 

državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda v individualnih in v 

kolektivnih športnih panogah. 

 

NAVODILO: V podprogram A4 se prijavi  tekmovalce, ki imajo po zadnjem objavljenem seznamu 

kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije na dan 5. 1. 2018 veljavno kategorizacijo za 

leto 2018 (za celo leto ali del leta 2018). Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda 

uporablja kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega pa velemojster in mednarodni 

mojster. 

 

OBVEZNA PRILOGA: A 4 - seznam kategoriziranih športnikov in njihovih vaditeljev z navedbo 

discipline, v kateri so kategorizirani in kratkim opisom programa vadbe in tekmovanj v letu 2018 za 

posameznega kategoriziranega športnika oziroma skupine kategoriziranih športnikov. 

 

Kategorizacija: Število 

športnikov: 

Ime in priimek kategoriziranih športnikov 

 MLR – mladinski 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR – državni 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MR – mednarodni 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PR – perspektivni 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SR – svetovni 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OR – olimpijski 

razred 
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13  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Obrazec A5: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH V LETU 

2018 

 

 

Vrednotijo se programi organizirane in redne tedenske rekreativne vadbe odraslih (ki se ne vključujejo v 

urejene sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez)  po posameznih športnih panogah. Za posameznega 

udeleženca rekreativne vadbe se pri vrednotenju upošteva udeležba v največ dveh programih.  

 

NAVODILO: Izpolniti samo za programe redne vadbe, prireditve se vpisuje v obrazec B2. 

 

OBVEZNA PRILOGA: A 5 - seznam rekreativcev po posameznih programih (ime in priimek) z navedeno 

letnico rojstva, urnik in kraj vadbe posameznih skupin rekreativcev. 

 
 

ŠPORTNI PROGRAM – 1: 

NAVODILO:  

Navesti športno panogo. 

 

 

a) študenti b) člani c) upokojenci  d) planinci in 

taborniki 

Število ur letno 

 

    

Število udeležencev 

programa 

    

Število pohodov 

letno 

    

Kraj vadbe (obkroži)  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 

 

 

ŠPORTNI PROGRAM – 2: 

NAVODILO:  

Navesti športno panogo. 

 

 

a) študenti b) člani c) upokojenci 

 

d) planinci in 

taborniki 

Število ur letno 

 

    

Število udeležencev 

programa 

    

Število pohodov 

letno 

    

Kraj vadbe (obkroži)  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 
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14  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

 

ŠPORTNI PROGRAM – 3: 

NAVODILO:  

Navesti športno panogo. 

 

 

a) študenti b) člani c) upokojenci d) planinci in 

taborniki 

Število ur letno 

 

    

Število udeležencev 

programa 

    

Število pohodov 

letno 

    

Kraj vadbe (obkroži)  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 

 

ŠPORTNI PROGRAM – 4: 

NAVODILO:  

Navesti športno panogo. 

 

 

a) študenti b) člani c) upokojenci d) planinci in 

taborniki 

Število ur letno 

 

    

Število udeležencev 

programa 

    

Število pohodov 

letno 

    

Kraj vadbe (obkroži)  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 

 

ŠPORTNI PROGRAM – 5: 

NAVODILO:  

Navesti športno panogo. 

 

 

a) študenti b) člani c) upokojenci d) planinci in 

taborniki 

Število ur letno 

 

    

Število udeležencev 

programa 

    

Število pohodov 

letno 

    

Kraj vadbe (obkroži)  lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v 

brezplačni uporabi 

 objekt v 

upravljanju 

 drugo: 
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15  datum:__.__.20__         žig in podpis zastopnika: 

Obrazec A6: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA INVALIDOV IN ŠPORTNE VZGOJE 

OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI V LETU 2018 

 

OBVEZNA PRILOGA: A 6 - seznam (ime in priimek) športnikov invalidov za posamezni program , z 

navedbo njihovih vaditeljev, urnik in kraj vadbe ter kratek opis vadbe v letu 2018. 

 

Naziv programa – športna panoga 

 

 

Starostna skupina 

 

 

Število in ime in priimek 

vključenih oseb (samo invalidi): 

 

  

Kraj vadbe in število vadbenih ur 

letno 

 

  

Športni objekt, v katerem se izvaja 

vadba  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

 

Naziv programa – športna panoga 

 

 

Starostna skupina 

 

 

Število in ime in priimek 

vključenih oseb (samo invalidi) 

 

  

Kraj vadbe in število vadbenih ur 

letno 

 

  

Športni objekt, v katerem se izvaja 

vadba  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 

 

Naziv programa – športna panoga 

 

 

Starostna skupina 

 

 

Število in ime in priimek 

vključenih oseb (samo invalidi) 

 

  

Kraj vadbe in število vadbenih ur 

letno 

 

  

Športni objekt, v katerem se izvaja 

vadba  

 lasten objekt 

 objekt v najemu 

 objekt v brezplačni uporabi 

 objekt v upravljanju 

 drugo: 
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Obrazec B1: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN 

IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU V LETU 2018 

 

 

Občina v letu 2018 sofinancira programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov 

(trenerjev, vaditeljev, inštruktorjev in vodnikov), ki so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in 

njihovo potrjevanje in usposabljanje poteka v skladu s pravilniki OKS-ZŠZ, Fakultete za šport ali panožnih 

športnih zvez.  

 

Amaterskim strokovnim kadrom se sofinancira izključno kotizacije in šolnine v višini do največ 30%. 

 

 

OBVEZNA PRILOGA: B1 - seznam (ime in priimek) predvidenih udeležencev izobraževanja oz. 

usposabljanja v letu 2018 z navedbo programa izobraževanja oz. usposabljanja in s podpisano in žigosano 

izjavo, da kandidati aktivno delujejo v športnem društvu in v društvu opravlja strokovno pedagoško delo 

 

 

 

PROGRAM, VSEBINE Število 

kandidatov: 

Naslov izobraževanja in izvajalec: 

a) osnovno izobraževanje   

 

za naziv vaditelj, inštruktor, 

vodnik 

 

  

 

za naziv trener 

 

  

za naziv sodnik 

 
  

 

SKUPAJ 

 

  

 

 

 

PROGRAM, VSEBINE Število 

kandidatov: 

Naslov izobraževanja in izvajalec: 

b) dopolnilno izobraževanje   

 

licenčni seminarji za vaditelje  

 

  

 

licenčni seminarji za trenerje 

 

  

 

SKUPAJ 
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Obrazec B2: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2018 

 

 

Vsakemu izvajalcu se sofinancirajo največ tri športne prireditve (velike in male športne prireditve skupaj) z 

najmanj 40 udeleženci. Občina Radovljica sofinancira prireditve v višini do največ 50% od skupnih stroškov 

prireditve.  

 

Vrednotijo se športno-rekreativne, občinske, medobčinske, državne in mednarodne prireditve, ki jih organizira 

izvajalec letnega programa športa. Državni rang dobi prireditev, kadar nastopajo samo slovenski športniki 

oziroma je športnikov iz tujine manj kot 25%. Državne prireditve morajo biti prijavljene pri nacionalni 

panožni športni zvezi in biti uvrščene v njihov koledar tekmovanj. Mednarodni rang dobi prireditev, na kateri 

poleg slovenskih športnikov nastopa najmanj 25% tujih športnikov. Mednarodne prireditve morajo biti 

prijavljene pri mednarodni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njihov koledar tekmovanj. 

 

 

OBVEZNA PRILOGA: B2 - razdelilnik predvidenih stroškov za vsako prijavljeno prireditev (predvidena 

višina sredstev in namen porabe), potrdilo o prijavi posamezne prireditve  (v kolikor ta še ni prijavljena ob 

oddaji vloge, je obvezno posredovati naknadno). 

 

 

 
NAZIV ŠPORTNE 

PRIREDITVE - 1 

 

Datum, kraj, ura prireditve 

 
 

 

 

Prireditev prijavljena 

 

  

DA – navesti kje: 

 

 NE 

Raven prireditve (obkroži): Manjša športno rekreativna prireditev 

 

Občinska prireditev 

 

Medobčinska prireditev 

 

Državna prireditev 

 

Mednarodna prireditev 

 

Število nastopajočih domačih 

športnikov – ocena 
 

 

Število nastopajočih tujih 

športnikov – ocena in število 

držav, od koder prihajajo 

 

Št. športnikov: 

 

Št. držav: 

Prostor prireditve 

(obkroži) 

pokrit športni objekt na prostem 

Trajanje prireditve 

(obkroži) 

enodnevna dvodnevna večdnevna 

Starostna kategorija udeležencev 

prireditve 

več kot 50% otrok in mladine več kot 50% članov in članic 

Tradicionalnost prireditve 

 

4. izvedba 5. do 8. izvedba 9. izvedba in več 

PREDVIDEN  

PREDRAČUN STROŠKOV 
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NAZIV ŠPORTNE 

PRIREDITVE - 2 

 

Datum, kraj, ura, prireditve 

 
 

 

Prireditev prijavljena 

 

  

DA – navesti kje: 

 

 NE 

Raven prireditve (obkroži): Manjša športno rekreativna prireditev 

Občinska prireditev 

Medobčinska prireditev 

Državna prireditev 

Mednarodna prireditev 

Število nastopajočih domačih 

športnikov – ocena 
 

 

Število nastopajočih tujih 

športnikov – ocena in število 

držav, od koder prihajajo 

 

Št. športnikov: 

 

Št. držav: 

Prostor prireditve 

(obkroži) 

pokrit športni objekt na prostem 

Trajanje prireditve 

(obkroži) 

enodnevna dvodnevna večdnevna 

Starostna kategorija udeležencev 

prireditve 

več kot 50% otrok in mladine več kot 50% članov in članic 

Tradicionalnost prireditve 

 

4. izvedba 5. do 8. izvedba 9. izvedba in več 

PREDVIDEN  

PREDRAČUN STROŠKOV 

 

EUR 

 
NAZIV ŠPORTNE 

PRIREDITVE - 3 

 

Datum, kraj, ura, prireditve 

 
 

 

Prireditev prijavljena 

 

  

DA – navesti kje: 

 

 NE 

Raven prireditve (obkroži): Manjša športno rekreativna prireditev 

Občinska prireditev 

Medobčinska prireditev 

Državna prireditev 

Mednarodna prireditev 

Število nastopajočih domačih 

športnikov – ocena 
 

 

Število nastopajočih tujih 

športnikov – ocena in število 

držav, od koder prihajajo 

 

Št. športnikov: 

 

Št. držav: 

Prostor prireditve 

(obkroži) 

pokrit športni objekt na prostem 

Trajanje prireditve 

(obkroži) 

enodnevna dvodnevna večdnevna 

Starostna kategorija udeležencev 

prireditve 

več kot 50% otrok in mladine več kot 50% članov in članic 

Tradicionalnost prireditve 

 

4. izvedba 5. do 8. izvedba 9. izvedba in več 

PREDVIDEN  

PREDRAČUN STROŠKOV 

 

EUR 
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Obrazec B3: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN OBČINSKIH ZVEZ V 

LETU 2018 

 

 

 

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in stroškov dela športnih društev in zvez športnih 

društev. Pri vrednotenju se v tem programu športnim društvom upošteva seznam članov iz priloge k točki III. 

 

 

 

 

ZVEZE ŠPORTNIH DRUŠTEV: 

 

 
PROGRAM ŠTEVILO DRUŠTEV, 

VKLJUČENIH V 

ZVEZO  

Zveza je članica OKS – Zveze športnih zvez 

Delovanje športnih zvez na nivoju 

lokalnih skupnosti 

  

da 

 

ne 

 

 

 

 

 

ŠPORTNA DRUŠTVA: 

 

 

NAVODILO:  Vpisati število registriranih članov  s plačano članarino na dan oddaje vloge. Društva, ki se 

poleg športne dejavnosti ukvarjajo še z drugo dejavnostjo, vpišejo samo registrirane člane s plačano 

članarino na dan oddaje vloge, ki so vključeni v programe športa. 

 

 
 

ŠTEVILO REGISTRIRANIH ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO  

NA DAN ODDAJE VLOGE  
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Obrazec B4: VLOGA ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA KADRA V LETU 2018 

 

 

NAVODILO: Športna društva lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra, če izpolnjujejo VSE 

splošne pogoje in posebne pogoje, ki so navedeni v Pravilniku za sofinanciranje letnega programa športa 

(DN UO št. 108/2009 in spremembe) in v tej razpisni dokumentaciji. Društva, ki se jim sofinancira 

strokovni kader v okviru podprograma B4 – Sofinanciranje strokovnega kadra, nimajo pravice do 

vrednotenja strokovnega kadra v ostalih podprogramih.  

 

OBVEZNE PRILOGE: 

1. dokazilo o letu registracije društva, 

2.  seznam (zaporedna številka, ime in priimek)  strokovnega kadra in dokazilo o strokovni usposobljenosti 

posameznega strokovnega kadra (fotokopije licenc, potrdil…), 

3. podpisano izjavo vsakega prijavljenega strokovnega kadra, ki  v okviru prijavljenih programov dela z 

mladoletnimi osebami, da izpolnjuje pogoj nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost, 

4. povzetek programa dela društva z razvojnimi cilji za leto 2018. 

 

 

IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV  (obkroži oziroma izpolni): 

 

A: Društvo je izvajalec letnega programa športa 

 

 

DA NE 

B. Panoga je uspešna in razširjena v občini 

 

 

DA NE 

C. Leto registracije društva (vpisati) 

pogoj: društvo deluje na področju občine vsaj 3 leta 

od registracije (leto registracije se šteje za polno leto) 

  

D. Število registriranih članov s plačano članarino 

(vpisati) – pogoj: minimalno 150 registriranih članov 

s plačano članarino 

  

E. Društvo ima kadrovske, prostorske in materialne 

pogoje za izvajanje programa 

 

DA NE 

F. Društvo izvaja programe vsaj 5 krat tedensko in  

najmanj 45 tednov na leto 

 

DA NE 

G. Strokovni kader društva ima ustrezno strokovno 

izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, skladno 

z Zakonom o športu, 

DA NE 

H. Društvo je priložilo program dela, ki ga pripravi 

strokovni kader, iz katerega so razvidni razvojni cilji 

vadbenih skupin za obdobje enega leta, 

DA NE 

I. Športniki društva nastopajo na državnem nivoju 

mladinskih ali članskih državnih tekmovanj panožnih 

zvez, 

DA NE 

J. Športniki, ki nastopajo na tekmovanjih panožnih zvez, 

so vzgojeni v društvu, za kolektivne športe pa pretežno 

v domačem društvu. 

DA NE 
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IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV 

 

NAVODILO: društvo s tem, da obkroži DA,  lahko zaprosi za sofinanciranje strokovnega kadra samo v 

enem od spodaj navedenih programov. Obvezno izpolniti, podpisati in žigosati izjavo na dnu te strani. Za 

dodatni 2. strokovni kader v programu A1 lahko kandidirajo društva z 11-15 kategoriziranimi športniki, za 

dodatni 3. strokovni kader društva z več kot 15 kategoriziranimi športniki. 

 

 
STROKOVNI KADER A1: 

Vloga za sofinanciranje strokovnega kadra (obkroži) 
DA NE 

Poleg izpolnjevanja VSEH splošnih pogojev mora društvo za kandidiranje v programu strokovnega kadra A1 

izpolnjevati VSE naslednje posebne pogoje: 

1. društvo mora imeti najmanj 10 športnikov z veljavno kategorizacijo po kriterijih OKS na dan 31. 1. 2017, 

2. športna panoga mora biti uvrščena na spored naslednjih olimpijskih iger, 

3. društvo mora imeti vsaj eno polno skupino v 2 od 3 selekcij v programu A2 – Šport otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni šport 

Število strokovnih kadrov, za katero društvo kandidira: 1 2 3 

 

 
STROKOVNI KADER A2: 

Vloga za sofinanciranje strokovnega kadra (obkroži) 
DA NE 

Poleg izpolnjevanja VSEH splošnih pogojev mora društvo za kandidiranje v programu strokovnega kadra A2 

izpolnjevati VSE naslednje posebne pogoje: 

1. športna panoga mora biti uvrščena na spored naslednjih olimpijskih iger, 

2. društvo mora imeti vsaj eno polno skupino v 2 od 3 selekcij v programu A2 – Šport otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni šport  

OZIROMA 

2. društvo mora imeti vsaj eno polno skupino v 1 od 3 selekcij v programu A2 – Šport otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni šport, v kolikor najmanj 50% programa A2- Šport otrok in mladine terja uporabo infrastrukture, ki na 

območju občine Radovljica ni dosegljiva 

 

 
STROKOVNI KADER A3: 

Vloga za sofinanciranje strokovnega kadra (obkroži) 
DA NE 

Poleg izpolnjevanja VSEH splošnih pogojev mora društvo za kandidiranje v programu strokovnega kadra A3 

izpolnjevati VSE naslednje posebne pogoje: 

1. če panoga ni na sporedu naslednjih olimpijskih iger mora imeti društvo minimalno 10 športnikov z veljavno 

kategorizacijo po kriterijih OKS na dan 31. 1. 2017, od tega mora biti najmanj 1 kategoriziran v svetovnem razredu, 

2. društvo mora imeti v  programu A2- Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vsaj 1 polno 

skupino.  

 

I Z J A V A 

 

________________________________ (naziv izvajalca) izjavljamo, da: 

 

- izpolnjujemo vse splošne pogoje in v enem od programov Strokovni kader A1, Strokovni kader A2 ali 

Strokovni kader A3 vse posebne pogoje za sofinanciranje strokovnega kadra, 

- pristojnim službam občine izrecno dovoljujemo pridobivanje in preverjanje vseh potrebnih podatkov, 

ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za pridobitev pravice do sofinanciranja strokovnega kadra. 

 

 

_______________, dne__.__.20__ 

 

žig Podpis zakonitega zastopnika: 
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V: VZOREC POGODBE 

 

NAVODILO: pozorno prebrati pogodbo (ne izpolnjevati) in spodaj s podpisom in žigom zakonitega 

zastopnika potrditi, da ste seznanjeni z vsebino. 

 

OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, ID št. za DDV: SI 67759076, matična št. 5883466000, ki jo 
zastopa župan Ciril Globočnik, (v nadaljnjem besedilu: občina) 
 
in 
 
_________________, ____________,_____________, ID št. za DDV: SI ___________, matična št. ______________,ki 
ga zastopa ________________, (v nadaljnjem besedilu: društvo) 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
ZA LETO 2018 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je Občinski svet Občine Radovljica sprejel Odlok o proračunu občine Radovljica za leto 2018 (DN UO št. 220 z dne 

30. 12. 2016), 
- da je občina objavila Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2018 na spletni strani Občine Radovljica 

dne 1. 12. 2017, 
- da društvo izpolnjuje vse pogoje, ki so potrebni za pridobitev sredstev za sofinanciranje letnega programa športa, 

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO št. 108 z dne 9.1.2009 in 
spremembe), 

- da je društvo prejelo odločbo o izboru izvajalca letnega programa športa in višini sofinanciranja letnega programa 
športa št. ____________-_____, ki je dne _______ postala dokončna, 

- da je vloga društva za sofinanciranje letnega programa športa na Javni razpis za sofinanciranje programa športa za 
leto 2018 sestavni del te pogodbe.  
 

2. člen 
 

Predmet te pogodbe je namensko sofinanciranje letnega programa športa, ki ga izvaja društvo v letu 2018 na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018.  
 

3. člen 
 

Občina se zavezuje, da bo za delovanje in opravljanje nalog iz 2. člena te pogodbe društvu zagotavljala sredstva za 
naslednje namene v višini: 

  
A: SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 

 
A1 

Sofinanciranje prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine 

 
0 EUR 

 
A2 

Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 
0 EUR 

 
A3 

 
Sofinanciranje kakovostnega športa 

 
0 EUR 

 
A4 

 
Sofinanciranje vrhunskega športa 

 
0 EUR 
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A5 Sofinanciranje rekreacije in športa starejših 0 EUR 

 
A6 

 
Sofinanciranje športa invalidov in športne vzgoje otrok 
in mladine s posebnimi potrebami 

 
0 EUR 

 
B: SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU 
 

 
B1 

Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu 

 
0 EUR 

 
B2 

 
Sofinanciranje športnih prireditev 

 
0 EUR 

 
B3 

 
Sofinanciranje delovanja društev in občinskih zvez 

 
0 EUR 

 
B4 

 
Sofinanciranje strokovnega kadra 

 
0 EUR 

 
 

 
SKUPAJ 

                                       
 0 EUR 

 

  
  

Občina bo sredstva pod točkami iz 1. odstavka tega člena nakazala na transakcijski račun društva št. 
________________________ odprt pri ________________________v štirih obrokih in sicer prvi obrok v roku 8 dni od 
podpisa pogodbe, drugi obrok na dan ____________________, tretji obrok na dan __________________ in četrti obrok 
na dan ___________________.   
 
V kolikor bodo zagotovljena sredstva v proračunu Občine Radovljica za leto 2018 manjša od predvidenih, se na predlog 
občine sklene aneks k pogodbi za zmanjšan obseg sofinanciranja dejavnosti. Sredstva se, v primeru, da izvajalec ne 
podpiše aneksa, lahko zmanjšajo enostransko s sklepom župana. 
 

 
4. člen 

 
Društvo se zavezuje, da bo: 
- sredstva, ki so dana s to pogodbo, porabilo namensko za sofinanciranje letnega programa športa, skladno z določili 

3. člena te pogodbe, za kar odgovarja predsednik društva ______________________, 
-  najkasneje do 15. 1. 2019 predložilo občini vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi letnega programa športa v letu 

2018 in o namenski porabi dodeljenih javnih sredstev,  
- omogočilo nadzor izvajanja letnega programa športa pooblaščenim osebam občine, 
- občini dovolilo vpogled v finančno poslovanje in omogočilo preverjanje namenskosti porabe nakazanih finančnih 

sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2018. 
 
Občina ima pravico, društvo pa ji izrecno dovoljuje: 
- izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom in kakovostjo izvedenega programa, opravljenih storitev oz. del,  
- izvajati nadzor nad namensko porabo javnih sredstev, 
- pregledovati in zahtevati dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih obveznosti. 
 
Proračunski nadzor nad racionalno in namensko uporabo sredstev, razporejenih s proračunom, opravljata oddelek 
pristojen za finance in oddelek za družbene dejavnosti občinske uprave Občine Radovljica. 
 

5. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da: 
- v kolikor društvo ne ravna v skladu s to pogodbo, predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so 
dana, 
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- v kolikor društvo ne odda vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi letnega programa športa in porabi sredstev na 
podlagi javnega razpisa za leto 2018 najkasneje do 15. 1. 2019 oz. v roku, ki mu ga občina določi za naknadno oddajo 
poročila, 
- v kolikor društvo ne omogoči nadzora nad izvajanjem letnega programa športa in porabo sredstev, 
 mora društvo občini vrniti dana sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji od dneva prejetja teh sredstev 
do dneva vračila sredstev. 
 

6. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za izvajanje te 
pogodbe. Spremembe in dopolnitve so možne le s pisnim aneksom k tej pogodbi. 

 
7. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje 
njunih sporov pristojno sodišče po sedežu tožnika. 
 

8. člen 
 
Skrbnik/ca pogodbe je s strani občine višji/a svetovalec/ka za družbene dejavnosti za področje športa, skrbnik/ca s strani 
društva pa _________________________. 
 

9. člen 
 

»Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kjer je med 
drugim določeno, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod 
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku, nična.«  

 
10. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme občina ter en izvod društvo.  Pogodba prične 
veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja do 31.1.2019, uporablja pa se od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 
Podpis in žig:         Podpis in žig: 
 
DRUŠTVO:  OBČINA RADOVLJICA: 
 
_______________________ 

 

  
 
Ciril Globočnik 

_______________________ 
 
 

 ŽUPAN 

Datum: 
 

 Datum:      

Številka: 
 

 Številka:  

Žig:  Žig: 
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VI. KONTROLNI PREGLED ZAHTEVANIH OBRAZCEV IN PRILOG 

   

 

 

 

                (označi) 

 ZAHTEVANI OBRAZCI IN PRILOGE: DA NE 

III. Podatki o izvajalcu športnih programov 

OBVEZNA PRILOGA: III  

1. seznam članov društva – (zaporedna številka, ime in priimek) s plačano 

članarino  na dan oddaje vloge) 

2. dokazilo o plačani članarini (nakazilo na TRR društva, bančni izpisek…). 

  

IV. Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2017 

 

  

A1D Vloga za sofinanciranje interesne športne vzgoje predšolskih otrok in 

mladine 

OBVEZNA PRILOGA: A1D  

1. seznam vadečih (ime,  priimek,  letnica rojstva), 

2. urnik in kraj vadbe. 

  

A2 Vloga za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 

OBVEZNA PRILOGA: A2  

1. seznam tekmovalcev (ime in priimek) z navedeno letnico rojstva in z 

dokazilom o veljavnosti registracije pri nacionalni panožni zvezi (npr. izpis 

zveze) oz. dokazilom o nastopanju v urejenih tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih zvez (npr. rezultatske liste 2017, prijavne liste 2018 za 

tekmovanja z uradnega koledarja tekmovanj posameznih zvez), 

2. urnik in kraj vadbe po posameznih skupinah. 

  

A3 Vloga za sofinanciranje kakovostnega športa 

OBVEZNA PRILOGA: A3 

1. seznam tekmovalcev (ime in priimek) z navedeno letnico rojstva in z 

dokazilom o veljavnosti registracije pri nacionalni panožni zvezi (npr. izpis 

zveze) oz. dokazilom o nastopanju v urejenih tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih zvez (npr. rezultatske liste 2017, prijavne liste 2018 za 

tekmovanja z uradnega koledarja tekmovanj posameznih zvez),  

2. urnik in kraj vadbe po posameznih skupinah. 

  

A4 Vloga za sofinanciranje vrhunskega športa 

OBVEZNA PRILOGA: A 4  

1. seznam kategoriziranih športnikov in njihovih vaditeljev z navedbo 

discipline, v kateri so kategorizirani in kratkim opisom programa vadbe in 

tekmovanj v letu 2018 za posameznega kategoriziranega športnika oziroma 

skupine kategoriziranih športnikov. 

  

A5 Vloga za sofinanciranje rekreacije 

OBVEZNA PRILOGA: A 5  

1. seznam rekreativcev po posameznih programih (ime in priimek) z 

navedeno letnico rojstva,  

2. urnik in kraj vadbe posameznih skupin rekreativcev. 

  

A6 Vloga za sofinanciranje športa invalidov 

OBVEZNA PRILOGA: A 6  

1. seznam (ime in priimek) športnikov invalidov za posamezni program , z 

navedbo njihovih vaditeljev, urnik in kraj vadbe ter kratek opis vadbe v letu 

2018. 
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B1 Vloga za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu 

OBVEZNA PRILOGA: B1  

1. seznam (ime in priimek) predvidenih udeležencev izobraževanja oz. 

usposabljanja v letu 2018 z navedbo programa izobraževanja oz. 

usposabljanja 

2. podpisano in žigosano izjavo, da kandidati aktivno delujejo v športnem 

društvu in v društvu opravljajo strokovno pedagoško delo 

  

B2 Vloga za sofinanciranje športnih prireditev v letu 2018 

OBVEZNA PRILOGA: B2  

1. razdelilnik predvidenih stroškov za vsako prijavljeno prireditev 

(predvidena višina sredstev in namen porabe), 

2. potrdilo o prijavi posamezne  prireditve  (v kolikor ta še ni prijavljena ob 

oddaji vloge, je obvezno posredovati naknadno). 

  

B4 Vloga za sofinanciranje strokovnega kadra 

OBVEZNA PRILOGA: B 4 

1. dokazilo o letu registracije društva, 

2. seznam (zaporedna številka, ime in priimek)  strokovnega kadra in 

dokazilo o strokovni usposobljenosti posameznega strokovnega kadra 

(fotokopije licenc, potrdil…), 

3. podpisano izjavo vsakega prijavljenega strokovnega kadra, ki  v okviru 

prijavljenih programov dela z mladoletnimi osebami, da izpolnjuje pogoj 

nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost, 

4. povzetek programa dela društva z razvojnimi cilji za leto 2018. 
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VII.  NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE 

 

 

Društvo mora - ne glede na to, katere podprograme (ali ne) prijavlja - oddati speto celotno razpisno 

dokumentacijo – vsaka stran razpisne dokumentacije mora biti spodaj obvezno žigosana in 

podpisana s strani zakonitega zastopnika.  

 

Zahtevane priloge se k razpisni dokumentaciji (samo za podprograme, v katere se društvo prijavlja) 

priloži na koncu posebej v isto kuverto, s tem, da se na vsako prilogo navede, na kateri podprogram 

se priloga nanaša (A1 do B4)  . 

 
 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS: PETEK, 5. 1. 2018, do 12. ure.  

 

Vlagateljem se bodo na tem razpisu vrednotili samo tisti programi, za katere bodo priložene v tej 

razpisni dokumentaciji zahtevane OBVEZNE PRILOGE. 

 

 

Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS ŠPORT 2018 – NE ODPIRAJ« oddajte: 

 

- osebno v vložišče na naslovu OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica najkasneje do 

5. 1. 2018 do 12. ure – v  primeru, da boste vlogo oddali osebno v vložišče, zahtevajte potrdilo o oddaji vloge, 

 

- priporočeno na poštnih poslovalnicah na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 5. 1. 2018 do 12. ure - 

upošteva se datum in ura poštnega žiga. 

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.  

 

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene. 

 
 


