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Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/16) in določb 
Letnega programa športa v občini Moravče za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17) Občina Moravče 
objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2018 
 

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR):  
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 MORAVČE. 

 

2. Predmet JR: 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa: 

ŠPORTNI PROGRAMI V ŠPORTNIH DRUŠTVIH: 

• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): 
o celoletni športni programi predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine. 

• športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni): 
o celoletni pripravljalni programi ŠOM KŠ/VŠ (6-7 let, 8-9 let, 10-11 let), 
o celoletni tekmovalni programi ŠOM KŠ/VŠ (12-13 let, 14-15 let), 
o celoletni tekmovalni programi ŠOM KŠ/VŠ (16-17 let, 18-19 let). 

• kakovostni šport (KŠ): 
o uporaba športnih objektov za programe KŠ. 

• športna rekreacija (RE): 
o celoletni športni programi RE. 

• šport starejših (ŠSta): 
o celoletni športi programi ŠSta. 

 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

• izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

• delovanje športnih društev. 
 

3. Upravičeni izvajalci LPŠ: 
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ: 

• športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, 

• 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. 

 

Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

• Imajo sedež v občini Moravče, 

• se pravočasno prijavijo na javni razpis, 

• so najmanj eno (1) leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi, 

• imajo za prijavljena področja/programe: 
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader 

za opravljanje strokovnega dela v športu, 
o imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registriranih tekmovalcih in  udeležencih 

vadbe, 
o izvajajo svoje dejavnosti pretežno za občane občine Moravče. 

 

5. Merila za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:  
Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z določbami Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje 
LPŠ in določbami LPŠ v občini Moravče za leto 2018, ki opredeljuje tudi naslednje posebne pogoje JR: 
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• izvajalci, ki niso izpolnili obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju LPŠ v občini Moravče za leto 2017, z 
enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2018. 

• v vsakem od razpisanih športnih programov iz 3. člena LPŠ 2018 (od tč. 5.1. do 5.5.) se posameznemu 
izvajalcu prizna samo ena (1) vadbena skupina. 

• na javnem razpisu izbranim programom se seštevek točk za objekt popravi s korekcijskim faktorjem: 
o 0,000: če se program pretežno izvaja na površinah za šport v naravi in/ali v športnih objektih, ki 

so v lasti Občine Moravče; 
o 0,500: če se program ŠVOM prostočasno, RE ali ŠSta pretežno izvaja v telovadnici OŠ J. Vega 

Moravče in/ali v telovadnici POŠ Vrhpolje. 
o 1,000: če se program ŠVOM usmerjeni ali KŠ odrasli pretežno izvaja v telovadnici OŠ J. Vega 

Moravče in/ali v telovadnici POŠ Vrhpolje. 
o 0,300: če se program pretežno izvaja na strelišču. 

•  na javnem razpisu izbranim programom se seštevek točk za kader popravi s korekcijskim faktorjem: 
o 0,000: če izvajalec ne predloži potrdila o strokovni usposobljenosti za vodjo vadbene skupne, 
o 0,500: če ima vodja vadbene skupine potrdilo o strokovni usposobljenosti in vodi skupino v 

programih ŠVOM prostočasno, RE in/ali ŠSta, 
o 1,000: če ima vodja vadbene skupine potrdilo o strokovni usposobljenosti in vodi skupino v 

programih ŠVOM usmerjeni.  
 

6. Višina razpisanih sredstev: 
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 22.640,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim 
Odlokom o proračunu občine za leto 2018 in LPŠ v občini za leto 2018.  

 

7. Rok za porabo sredstev:  
Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2018. 

 

8. Razpisni rok:  
Rok za prijavo je do vključno: 23.03.2018 

 

9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR: 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 

 

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog oz. vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v 
roku treh (3) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena! 

 

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisano področje. 

 

Kandidati bodo s sklepom direktorice občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osmih (8) dni po sprejeti 
odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2018. 

 

10. Način dostave vlog:  
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2018 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven 
predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  
Vlogo (program EXCEL) pošljite na e-naslov: anuska.podvrsic@moravce.si.  

 

Natisnjeno, podpisano in žigosano vlogo (obrazca: »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) v zaprti ovojnici pošljite ali osebno 
oddajte na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 MORAVČE. Vloga mora biti pravilno označena in sicer: 

• polni naslov pošiljatelja 

• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018 - NE ODPIRAJ!« 

• polni naslov prejemnika (občina Moravče, Vegova ulica 9, 1521 MORAVČE). 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s 
priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure. 

 

11. Kontaktne osebe za dodatne informacije o JR:   
Informacije in navodila za sodelovanje na JR dobijo kandidati na občini.  
Kontaktna oseba: Anuška PODVRŠIČ, telefon: 01/72 47 141, e-pošta: anuska.podvrsic@moravce.si. 

 

mailto:anuska.podvrsic@moravce.si
mailto:anuska.podvrsic@moravce.si


Javni razpis za sofinanciranje področij športa 

 

GOL-ŠPORT d.o.o. 

 

12. Informacije o razpisni dokumentaciji:  
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija 
je na voljo na spletni strani občine: www.moravce.si. 

 
 
 
Številka:  430-0026/2018-1 
Datum:    21.02.2018 

 
 

Občina Moravče: 
Martin Rebolj, župan 
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