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Na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programa športa v Občini 
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/15 in 7/15), Občina Vodice objavlja: 
 
Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vodice za 

leto 2020 
 
1. Naročnik javnega razpisa:  

Občina Vodice, Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 
 
2.  Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 

Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 
3/19), Odlok o spremembah proračuna Občine Vodice za leto 2020 (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 9/19), Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev programa športa v 
Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/15 in 7/15), Letni program športa v 
Občini Vodice za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/19). 
 

3. Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa, je sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
Občini Vodice za leto 2020 in sicer: 

 
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 

 obšolski netekmovalni športni programi – tečaji za: 
o predšolske otroke (do 5 let),  
o šoloobvezne otroke (do 15 let),  
o mladino (do 19 let). 

 programi celoletne netekmovalne športne vadbe za: 
o predšolske otroke (do 5 let),  
o šoloobvezne otroke (do 15 let), 
o mladino (do 19 let). 

 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno) za: 
o CI/CE   (starostna skupina do 11 let), 
o MDI/MDE  (starostna skupina do 13 let), 
o SDI/SDE  (starostna skupina do 15 let) 
o MMI/MME   (starostna skupina do 17 let), 
o SMI/SME   (starostna skupina do 19 let). 

 kakovostni šport: 

 programi celoletne športne vadbe za odrasle (tekmovalne) skupine. 
 vrhunski šport: 

 programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega, perspektivnega, 
mednarodnega in/ali svetovnega razreda. 

 športna rekreacija: 

 programi celoletne športne vadbe za odrasle (netekmovalne) skupine. 
 šport starejših 

 programi celoletne športne vadbe za starejše (netekmovalne) skupine. 
 razvojne dejavnosti v športu: 

 programi usposabljanja in/ali izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu. 
 organiziranost v športu: 

 delovanje športnih društev na lokalnem nivoju. 
 športne prireditve: 

 izvedba športnih prireditev lokalnega, občinskega, državnega pomena, 
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 udeležba športnikov/ic na mednarodnih športnih tekmovanjih. 
 športni programi: 

 obšolski netekmovalni programi, ki se izvajajo v zavodih VIZ (vrtec, šola), 
 vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi: 

 vzdrževalna dela in obnova. 
 

4. Osnovni pogoji, kriteriji in merila, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 
Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju izvajalcev programa športa v Občini Vodice kandidirajo:  

 športna društva in klubi ter druga društva registrirana po Zakonu o društvih, ki 
izvajajo športne dejavnosti, 

 zveze športnih društev, ki jih na območju občine ustanovijo športna društva za 
posamezne panoge,  

 javni zavodi povezani s športom in s področja vzgoje in izobraževanja, 

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki s področja športa, zasebni 
športniki in športni delavci in druge športne organizacije,  

 ustanove registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki so splošno koristne 
in neprofitne, 

 organizacije invalidov, ki izvajajo športne programe za invalide. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
športnih programov.  

 
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imajo sedež v Občini Vodice,   

 se pravočasno prijavijo na javni razpis, 

 so najmanj eno leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi, 

 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 
za uresničevanje programov športa,  

 imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, 

 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registriranih tekmovalcih, 
udeležencih vadbe, 

 izvajajo športno dejavnost pretežno za občane Občine Vodice, 

 izpolnjujejo druge zahteve v skladu z merili za sofinanciranje programov 
športa. 

 
Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje športnih programov: 

 
Kriteriji za sofinanciranje športnih programov so: 

 obseg programa: priznano število ur, 

 velikost vadbene skupine, 

 uporaba športnega objekta, 

 usposobljenost strokovnega kadra, 

 materialni stroški za izvedbo programa in 

 drugi kriteriji v skladu z nacionalnim programom športa. 
 
Merila za vrednotenje športnih programov so: 

 število udeležencev vadbe,  

 obseg športnih programov po posameznih vsebinah, 

 število priznanih skupin na izvajalca, 

 obseg posameznih športnih programov, 

 število priznanih skupin na izvajalca, 

 obseg posameznih športnih programov, 

 vrednotenje športnih objektov, 
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 korekcije vrednotenja strokovnega kadra, 

 vrednotenja programov vrhunskega športa, 

 razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje, 

 uporaba občinskih prostorov za potrebe športne vadbe. 
 

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: 
Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 22.000 €. 

 
6.  Rok za porabo sredstev: 

Dodeljena sredstva za namen izvajanja športnih programov, morajo biti v celoti 
porabljena najkasneje do vključno 31. 12. 2020.  

 
7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način 

dostave vlog: 
Rok za oddajo vlog prične teči 27. 12. 2019 in se zaključi 27. 1. 2020. 

 
Vlogo za sofinanciranje izvajalcev programov za področje športnih dejavnosti za leto 
2020 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije in vlogi priložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  

 
Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Vodice, 
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Vloga mora biti pravilno označena (glej prilogo v 
razpisni dokumentaciji) in sicer: 

• polni naslov pošiljatelja 
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020 NE ODPIRAJ« 
• polni naslov prejemnika (OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1, 1217 

VODICE). 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za 
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni  Občine 
Vodice zadnji dan roka do zaključka poslovnega časa. 

 
8.  Odpiranje in obravnava prispelih vlog:  

Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila dne 29. 1. 2020.  
 
9.  Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom naročnika razpisa v roku 30 dni 
od zaključka razpisnega roka. 
 

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije in 
dvignejo razpisno dokumentacijo:  
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Vodice. 
Kontaktna oseba: Rado Čuk – višji svetovalec, v delovnem času na tel. 01/833-26-24 
ali na elektronski naslov: rado.cuk@vodice.si.  
 
Informacije o razpisni dokumentaciji: 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Vodice: www.vodice.si. 
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine 
Vodice, v poslovnem času oziroma pri zgoraj navedeni kontaktni osebi. 

 
Številka: 67101-2/2019-003 
Datum: 18. 12. 2019 
Župan Občine Vodice 
Aco Franc Šuštar 
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