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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 
Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta 
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na 18. redni 
seji dne  30. 1. 2013 sprejel 

P R A V I L N I K 
o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik določa postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih 
vsebin, ki so zagotovljena v   proračunu Občine Poljčane, upravičence in pogoje 
sofinanciranja ter postopek javnega razpisa. 
 
Sestavni del tega pravilnika so Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini 
Poljčane, ki kot priloga podrobneje opredeljujejo obseg športnih vsebin, za katere lahko 
izvajalci kandidirajo in vrednotenje te-teh. 

2. člen 
(letni program športa) 

Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme Letni program 
športa občine Poljčane, v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje programov športnih vsebin, po posameznih športnih vsebinah. 

V Letni program športa se uvrstijo tiste vsebine programa, ki so pomembne za lokalno 
skupnost, upošteva se tradicija in posebnost športa v lokalni skupnosti. 

Predlog Letnega programa športa pripravi občinska uprava in se po sprejetju na Občinskem 
svetu objavi na spletni strani občine. 

3. člen 

Občina Poljčane v skladu s sprejetim Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v 
proračunu občine, sofinancira naslednje programe, ki se izvajajo na območju Občine 
Poljčane: 

1. Športni programi športnih panog: 

− Športna vzgoja otrok in mladine 

− Športna rekreacija 

− Kakovostni šport 

− Vrhunski šport 

− Šport invalidov 
 

2. Razvojne in strokovne naloge v športu  

− Izobraževanje strokovnega kadra 

− Znanstveno raziskovalno dejavnost 

− Založniško dejavnost 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO515&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=NACP24&pogled=osnovni
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− Športne prireditve 

− Športni objekti 

− Informacijski sistem 
 

3. Delovanje društev, zvez in zavodov 

Višina sredstev in športne panoge, ki se sofinancirajo, se za vsako leto posebej določijo v 
Letnem programu športa v Občini Poljčane.  

 
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 

ŠPORTNIH VSEBIN 
 

4. člen 
 

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih vsebin, po sprejetju Letnega 
programa športa občine Poljčane, poteka po naslednjem zaporedju:  
 

− priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na območju občine (v 
nadaljevanju: javni razpis),  

− zbiranje prijav izvajalcev športnih vsebin,  

− strokovno vrednotenje programov izvajalcev športnih vsebin, ki so oddali popolne 
prijave, v skladu z merili, 

− priprava predloga razdelitve sredstev,  

− izdaja odločb,  

− obravnava pritožb,  

− sklepanje pogodb,  

− spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,  

− obravnava poročil o izvedenih športnih vsebinah. 
 

III. UPRAVIČENCI IN POGOJI SOFINANCIRANJA 
 

5. člen 
(upravičenci do sofinanciranja) 

 
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov športa v 
Občini Poljčane:  

− športna društva (tudi planinska) in klubi,  

− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo vsaj tri športna društva s sedežem na 
območju Občine Poljčane, 

− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  

− javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Poljčane. 
 

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 
programa športa. 

6. člen 
(pogoji sofinanciranja) 
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Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

− prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določeni rokih, 

− so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s 
sedežem v Občini Poljčane, 

− da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

− da imajo organizirano redno vadbo v katero je vključeno z merili določeno število 
športnikov, redna vadba pa se izvaja na območju Občine Poljčane, 

− da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja za društva in klube), 

− da v pogodbeno določenem roku občinski upravi  dostavijo poročilo o realizaciji 
programov in namenski porabi sredstev,  

− da program športa, s katerimi predlagatelji kandidirajo za sofinanciranje po tem 
pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Poljčane, 

− da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika in Meril za vrednotenje in izbor 
programov športa v Občini Poljčane, 

− z dnem prijave na javni razpis nimajo odprtih obveznosti do Občine Poljčane. 

V primeru, da se posamezen program izvaja na Območju Občine Poljčane in so v njem 
vključeni člani iz Občine Poljčane, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben 
izvajalec s sedežem v Občini Poljčane, je za izvajalca tega programa lahko izbrano tudi 
društvo, ki nima sedeža v Občini Poljčane, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20 udeležencev 
iz Občine Poljčane. Le-tem se prizna 70% sofinanciranja odobrenih sredstev. 
 

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more 
uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila 
odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva 
proračuna občine. 

Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za 
posamično proračunsko leto.  

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino 
Poljčane. 

IV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 
 

7. člen 
(javni razpis) 

 
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se upravičencem dodelijo po sprejemu 
proračuna Občine Poljčane, na podlagi sprejetega Letnega programa športa in na podlagi 
javnega razpisa. 
 
Javni razpis za izvajanje športnih vsebin v Občini Poljčane se objavi na internetni strani 
Občine Poljčane, obvestilo o javnem razpisu se objavi v vsaj enem lokalnem časopisu. 
 
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni. 
Župan ima pravico, da že objavljen razpis kadarkoli razveljavi in ponovi postopek razpisa. 
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8. člen 

(besedilo javnega razpisa) 
 
Besedilo razpisne dokumentacije javnega razpisa pripravi občinska uprava in mora vsebovati 
zlasti: 

− navedbo naročnika (naziv, sedež), 

− predmet javnega razpisa,  

− merila za vrednotenje športa in pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na razpisu 
izpolnjevati izvajalci programov,  

− okvirno višino razpoložljivih sredstev,   

− rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,  

− naslovnika in način vložitve prijave na javni razpis, 

− kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo 
razpisno dokumentacijo,  

− določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 

− rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 

Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.  

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh 
potrebnih podatkov za vrednotenje programov in razdelitev sredstev. 
 
 

9. člen 
(strokovna komisija) 

 
Župan ob objavi javnega razpisa s sklepom imenuje tričlansko komisijo za vodenje postopka 
odpiranja vlog, ocenjevanja in vrednotenja prispelih vlog na javni razpis, katero sestavljajo 
predsednik komisije in dva člana.  
Komisijo praviloma sestavljajo zaposleni v občinski upravi Občine Poljčane ter ostali 
strokovnjaki iz področja razpisa. 
 
Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu. Komisija je po Zakonu o 
športu edina pristojna za strokovno presojo in ocenjevanje vlog.  
Komisija obravnava pravilne, formalno popolne, čitljive in pravočasno prispele vloge. 
 
Naloge komisije so:  

− odpiranje in pregled vlog, ki so prispeli na javni razpis,  

− ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlagateljev, 

− ocenjevanje in vrednotenje športnih programov, skladno z merili,  

− sestava zapisnika o delu,  

− določitev višine dodeljenih sredstev in priprava predloga razdelitve sredstev 
izvajalcem, skladno z določili tega pravilnika in Letnega programa športa, 

− izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan. 
 

10. člen 
(nepopolne vloge) 
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Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene prijave po 
vrstnem redu  prispetja ter ugotovi njihovo formalno popolnost. 
 
Občinska uprava, na predlog komisije, predlagatelje formalno nepopolnih vlog pozove, da jih 
v roku 8 dni od prejema pisnega obvestilo dopolnijo. Nepopolnih in prepozno prispelih vlog 
komisija po tem roku ne obravnava in jih občinska uprava s sklepom zavrže.  
 
Zoper sklep je v roku 8 dni od vročitve sklepa možna pritožba na župana Občine Poljčane.  
 
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava s sklepom zavrže. 
 

11. člen 
(vrednotenje vlog) 

 
Komisija opravi pregled  popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in Meril, ki so sestavni 
del tega pravilnika in razpisne dokumentacije ter pripravi predlog razdelitve sredstev  
izvajalcev letnega programa športa v Občini Poljčane, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 
 
Komisija predlog razdelitve sredstev  predloži županu in direktorju občinske uprave. 
 

12. člen 
(odločba) 

 
Občinska uprava v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s 
katero: 

− odloči o odobritvi ter znesku sofinanciranja ali 

− zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje. 
 

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Poljčane v roku 15 dni od 
njene vročitve, ki mora biti obrazložena. Odločitev župana je dokončna. 
 

13. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 

 
Po preteku roka za pritožbe občina z vsakim izvajalcem športnih programov, ki mu je bilo 
priznano sofinanciranje, sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa 
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev. 
 
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine: 
 

− pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, številka 
transakcijskega računa in naziv zakonitega zastopnika),  

− vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,  

− način nakazila sredstev, 

− čas za realizacijo programov, 

− trajanje pogodbe,  

− višino dodeljenih sredstev, 

− rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi 
sredstev, 

− določbo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo 
na izpolnitev pogodbenih obveznosti,  

− določbo o dolžnosti sodelovanja izvajalca (izvajalec se je dolžan odzivati na poziv 
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občine po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na programe),  

− pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo 
proračunskih sredstev,  

− določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob 
neizpolnitvi predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti v občinski proračun,  

− določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 

− podpis in datum podpisa pogodbenih strank ter  

− druge pravice in obveznosti izhajajoč iz tega pravilnika.  
 
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje 
pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju 
posameznih vsebin na področju športa. 
 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za občinska sredstva na 
naslednjem javnem razpisu. 
 

14. člen 
(sofinanciranje in nadzor nad porabo sredstev) 

 
Pri sofinanciranju programov  se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, 
določene z razpisno dokumentacijo. Osnova za obseg sofinanciranja letnega programa 
športa so merila, ki so opredeljena kot priloga k temu pravilniku. Dejanski obseg 
sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna Občine Poljčane in Letnega programa 
športa. 

Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev za tekoče in preteklo 
leto. 

15. člen 
(poročilo o izvedbi programov) 

 
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oz. časovnih razdobjih, določenih s 
pogodbo, občinski upravi predložiti: 
 

− letno poročilo o izvedbi programov preteklega leta, 

− dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti in namenski porabi sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa, 

− zaključno finančno poročilo za preteklo leto. 
 
V primeru, da izvajalec do roka navedenega v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski 
proračun. 

 
Če izvajalec ne predloži ustreznih dokazil, se mu za sporen del programa ukinejo finančna 
sredstva, morebitna že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun.  
 
V primeru, da se ugotovi, da je izvajalec športnega programa pridobil proračunska sredstva 
na osnovi lažnih podatkov mora neupravičeno prejeta finančna sredstva vrniti v občinski 
proračun, v naslednjem letu pa izvajalec za pridobitev občinskih sredstev ne more 
kandidirati. 
 

V. KONČNE DOLOČBE 
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16. člen 

(veljavnost predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Obč iniini 
Poljčane (Uradni list RS, št. 31/2008, 102/2010). 
 

17. člen 
(uveljavitev) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Št. 9000-0003/2013 (18-T7) 
Poljčane, dne 30. 1. 2013 

Župan 
Občine Poljčane 

Stanislav Kovačič l.r. 
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PRILOGA 1 k Pravilniku o izvajanju programa športa v Občini Poljčane: 
 

MERILA 
za vrednotenje in izbor programov športa v občini Poljčane 

 
 

Sofinancirajo se lahko naslednje vsebine:  
 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
To so programi športne vzgoje otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven 
obveznega vzgojno izobraževalnega programa. 
 
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  
Programi:  
– Zlati sonček,  
– Naučimo se plavati,  
– Ciciban planinec,  
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.  
Sofinancira se:  
Propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino v kateri je največ 20 
otrok.  
 
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
Programi:  
– Zlati sonček,  
– Krpan,  
– Naučimo se plavati,  
– Drugi 80-urni programi.  
Sofinancira se:  
Propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader 
za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino (največ 10 otrok na skupino), 80-urni 
programi (največ 20 otrok), najem objekta.  
 
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, 
ustrezne osebne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.  
Sofinancira se:  
Najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje 
treniranosti, stroški tekmovanj ter nezgodno zavarovanje. V individualnih športih za 
posamezne otroke, v kolektivnih športih pa za skupine ki štejejo do 20 članov.  
 
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo 
otroci z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.  
Sofinancira se:  
Strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino (5 - 10 otrok), najemnina objekta.  
 
1.5. Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)  
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe.  
Sofinancira se:  
Strokovni kader za 80-urne programe na skupino (največ 20 mladih), najemnina objekta.  
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1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov starih od 15. do 20 leta, ki so usmerjeni 
v doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu na 
različnih športnih panogah.  
Sofinancira se:  
Najemnina objekta, stroški tekmovanj in strokovni kader za treniranje posameznikov 
(individualni športi) in skupine (kolektivni športi), ki štejejo do 20 članov.  
 
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo 
mladi z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.  
Sofinancira se:  
Strokovni kader za 80-urni program na skupino (skupine do 10 mladostnikov) in najemnina 
objekta.  
 
 
2. ŠPORTNA REKREACIJA  
V program športne rekreacije sodi 80 urni program vadbe na skupino, ki šteje več kot 10 
članov in članic, v različnih športnih panogah z namenom zagotavljanja aktivnega 
preživljanja prostega časa čim širšemu krogu občanov.  
Sofinancira se:  
Najemnina objekta, za občane starejše od 65 let pa tudi strokovni kader.  
 
 
3. KAKOVOSTNI ŠPORT  
V program kakovostnega športa sodijo priprave in športna tekmovanja ekip, registriranih 
športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih 
sistemih do naslova državnega prvaka in nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in 
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje. V kolektivnih panogah se sofinancirajo skupine do 20 članov, v 
individualnih panogah pa posamezniki.  
Sofinancira se:  
Najemnina objekta za 320 ur programa in stroški tekmovanj.  
 
 
4. VRHUNSKI ŠPORT  
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda. V kolektivnih panogah se sofinancirajo skupine do 20 
članov v individualnih panogah pa posamezniki.  
Sofinancira se:  
Največ 1200 ur programa – v individualnih športnih panogah, za posamezne vrhunske 
športnike, v kolektivnih športnih panogah pa za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski 
športniki. Poleg tega pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, 
porodniško varstvo, osnovno zdravstveno zavarovanje ter štipendije dijakom in študentom.  
 
5. ŠPORT INVALIDOV  
Program:  
– 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.  
Sofinancira se:  
Uporaba objekta in strokovni kader.  
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6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV  
Programi izobraževanja, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev povezanih s 
športom.  
Sofinancira se:  
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.  
 
 
7. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Sofinancirajo se: 
Projekti raziskovalnih institucij.  
 
 
8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  
Sofinancira se:  
Dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.  
 
 
9. ŠPORTNE PRIREDITVE  
Organizacija športnih prireditev: 

− ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (olimpijske igre, sredozemske igre, 
univerziade, svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska), svetovni pokali, grand 
prix mitingi in turnirji),  

− medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za 
šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, 
razen šolskih športnih tekmovanj. 

− organizacija in izvedba športnih aktivnosti v času šolskih počitnic. 

Sofinancirajo se:  
Materialni stroški organizacije večje prireditve, ki se izvaja na območju Občine Poljčane.  
 

10. ŠPORTNI OBJEKTI 
Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov po programu občine niso predmet 
javnega razpisa po tem pravilniku. 
 

11. INFORMACIJSKI SISTEM 
Sofinancirajo se:  
Nakup tehnologije za informacijski sistem s področja športa in izdelava ter vzdrževanje 
informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti.  
 
12. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODOV 
Upoštevajo se člani s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane, ki imajo poravnane 
članske obveznosti.  
Sofinancira se:  
Delovanje društev in klubov na lokalni ravni.  
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Merila za vrednotenje: 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

  
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

 
MISELNE IGRE 

točke za 
izvajanje 

posameznega 
programa 

točke za 
tekmovanje 
v občinski / 

medobčinski 
ligi * 

točke za 
tekmovanje v 
državni ligi* 

točke za 
izvajanje 

posameznega 
programa 

točke za 
tekmovanje v 

občinski / 
medobčinski 

ligi  

točke za 
tekmovanje v 
državni ligi 

1 interesna športna vzgoja predšolskih otrok 80 / / 40 / / 

2 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 90 / / 45 / / 

3 
športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport  160 40 75 

80 20 35 

4 športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 100 / / 50 / / 

5 športna vzgoja mladine  100 / / 50 / / 

6 
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport  180 40 75 

90 20 35 

7 športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 120 / / 60 / / 

 *pri kolektivnih športih se točka pomnoži s 3 (x3)       

 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 

  ŠPOTRNA REKREACIJA 

točke za 
izvajanje 

posameznega 
programa 

1 občani stari do 65 let 80 

2 občani starejši od 65 let 100 

 
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

  točke za  kategoriziranega športnika točke za tekmovanje * 
točke za uspeh na 
tekmovanjih* 

  
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT svetovni mednarodni državni mladinski perspektivni 

1. 
državna 

liga 

2. 
državna 

liga 

3. 
državna 

liga 

občinska / 
medobčinska 

liga 

udeležba na 
mednarodnih 
tekmovanjih 

1. 
mesto 

2. 
mesto 

3. 
mesto 

1 KAKOVOSTNI ŠPORT 250 200 150 80 50 150 120 100 100 80 10 7 4 

2 VRHUNSKI ŠPORT 250 200 150 / / / / / / / / / / 

 * pri kolektivnih športih se točka pomnoži s 3 (x3)  



Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020  

 

 

 

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, telefon 02 8029 220 

 

13 

3/1: KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – 
MISELNE IGRE 

  točke za  kategoriziranega športnika točke za tekmovanje * 
točke za uspeh na 

tekmovanjih* 

  
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT – MISELNE IGRE svetovni mednarodni državni mladinski perspektivni 

1. 
državna 

liga 

2. 
državna 

liga 

3. 
državna 

liga 

občinska / 
medobčinska 

liga 

udeležba na 
mednarodnih 
tekmovanjih 

1. 
mesto 

2. 
mesto 

3. 
mesto 

1 KAKOVOSTNI ŠPORT 200 150 100 75 50 90 75 60 50 50 10 7 4 

2 VRHUNSKI ŠPORT 200 150 100 / / / / / / / / / / 

   

4. ŠPORT INVALIDOV 

  ŠPORT INVALIDOV 

točke za 
izvajanje 

posameznega 
programa 

1 vsi programi 100 

 
5. IZOBRAŽEVANJE 

  
IZOBRAŽEVANJE za pridobitev / ohranitev 
licence 

točke na 
udeleženca 

1 enodnevno izobraževanje  60 

2 dvodnevno izobraževanje  80 

3 tridnevno izobraževanje 100 

4 več kot tridnevno izobraževanje  120 

 
6. ŠPORTNE PRIREDITVE 

  ŠPORTNE PRIREDITVE točke 

1 organizacija občinske športne prireditve 60 

2 organizacija medobčinske športne prireditve 80 

3 organizacija državne športne prireditve 100 
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4 organizacija mednarodne športne prireditve 120 

5 
organizacija prireditve ob okrogli obletnici 
delovanja 120 

6 
organizacija in izvedba počitniške dejavnosti  za 
otroke  60 

 
7. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

  ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST točke 

1 izvedba raziskav s področja športa 80 

 
 

8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

  ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST točke 

1 izdajanje do 500 izvodov 80 

2 izdajanje do 1000 izvodov 100 

3 izdajanje nad 1000 izvodov 120 

 
 

9. INFORMACIJSKI SISTEM 

  INFORMACIJSKI SISTEM točke 

1 nakup 40 

2 vzdrževanje 20 

 
10. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ 

  DELOVANJE DRUŠTEV št. točk   

1 športno društvo** 1/člana   

2 športna zveza*** 10/društvo   

 
** upoštevajo se samo člani iz območja občine Poljčane s poravnanimi članskimi 
obveznostmi    

 
*** upoštevajo se samo včlanjena društva iz območja občine Poljčane 
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OBČINA  POLJČANE 

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o Nacionalnem 

programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 

Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 4/2013) in Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020, Občinski svet Občine 

Poljčane na svoji 1. izredni seji, dne 19. 2. 2020 sprejme 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE  

za leto 2020 

 

1. Sredstva za izvajanje športnih vsebin  

 

 

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2020, na proračunski 

postavki 18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena 

izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, v višini 32.500,00 EUR.  

 

Proračunska sredstva se izvajalcem športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa 

in v skladu z določili Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013). Namenska sredstva  Letnega programa športa 

se delijo po vsebinah in v obsegu:  

 

 

2. Sredstva za investicije v športu  

 

 

Občina Poljčane v Proračunu za leto 2020 zagotavlja tudi sredstva za investicijsko in tekoče 

vzdrževanje javnih športnih objektov in površin na naslednjih proračunskih postavkah: 

 

1.  ŠPORTNI PROGRAMI 26.880,00 € 

1.1 (Prostočasna) Športna vzgoja otrok in mladine  17.380.00 € 

1.2 Športna rekreacija 2.500,00 € 

1.3 Kakovostni šport 7.000,00 € 

2.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI 1.120,00 € 

2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu 

1.020,00 € 

2.2 Založništvo v športu 100,00 € 

3.  ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 500,00 € 

3.1 Športne prireditve 500,00 € 

4.  ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.000,00 € 

4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni 4.000,00 € 

                SKUPAJ 32.500,00 € 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1071
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18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov 

konto 402599 v višini 16.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje nogometnih igrišč, drugih 

športnih igrišč in Doma športa in kulture  

konto 413302 v višini 3.500,00 EUR za vzdrževanje telovadnice pri OŠ Kajetana Koviča. 

 

Športni objekti so v lasti Občine. Sredstva za vzdrževanje telovadnice se kot transfer dodelijo 

upravljavcu telovadnice, Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.  

 

18518 – Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana Koviča Poljčane v 

višini 299.276,00 EUR.  

 

Sredstva so namenijo za začetek adaptacije in rekonstrukcije športnih igrišč pri Osnovni šoli 

Kajetana Koviča Poljčane.  

 

 

 

 

 

3. Športne vsebine v  letu 2020 

 

 

a.)Športni programi: 

 

Obseg sredstev je določen s točko 1. tega programa.  

 

V letu 2020  se sofinancirajo naslednji programi: 

 

1. (Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine: 

− Zlati sonček,  

− Naučimo se plavati,  

− Ciciban planinec in mladi planinec,  

− Krpan,  

− Drugi (celoletni) športni programi.  

− Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

− Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

 

2. Športna rekreacija: 

− Celoletni športno rekreativni programi 

 

3. Kakovostni šport: 

− Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 

 

1. INVESTICIJSKO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 

ŠPORTNIH OBJEKTOV 

19.500,00 € 

1.1 Vzdrževanje nogometnih in drugih športnih igrišč 16.000,00 € 

 

1.2 Telovadnica pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane 

 

3.500,00 € 

1.3 Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana 

Koviča Poljčane  

299.276,00 € 
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Namenska sredstva za športne programe se vrednotijo na podlagi izvedenih programov 

preteklega leta (2019). 

 

b.)Razvojne dejavnosti  v športu:  

 

Obseg sredstev je določen s točko 1. tega programa.  

 

V letu 2020  se sofinancirajo naslednje naloge: 

 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu: 

− Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za pridobivanje 

ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje. 

 

Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in v zadnjih dveh letih (2019 in 

2018) ni oddalo zahtevka za  nakazilo teh sredstev, v letu 2020 ne more kandirati za ta 

sredstva.  
 

2. Založništvo v športu 

− Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.   
Namenska sredstva za razvojne dejavnosti v športu se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti 

za tekoče leto.  

 

Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za založništvo v športu in v 

zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka za  nakazilo teh sredstev, v letu 2020 ne 

more kandirati za ta sredstva. 

 

 

 

c.)Športne prireditve in promocija športa:  

 

1. Organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane. 

 

Namenska sredstva za športne prireditve se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti za tekoče 

leto.  

 

Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za športne prireditve in 

promocijo športa in v zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka za  nakazilo teh 

sredstev, v letu 2020 ne more kandirati za ta sredstva. 

 

d.)Organiziranost v športu: 

 

1. Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni. 

 

Namenska sredstva za organiziranost v športu se vrednotijo na podlagi članstva preteklega 

leta (2019) 
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VELJAVNOST IN UPORABA  

 

Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane  in se uporabi se za izvedbo javnega 

razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2020 iz proračunske postavke 18511 Letni 

program športa.  

 

 

 

Številka: 900-0005/2019-6-303 

Poljčane: 13. 2. 2020 

 

 

Stanislav Kovačič 

župan, Občine Poljčane 
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Na podlagi Zakona o športu Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v občini Poljčane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013), Odloka o proračunu občine Poljčane za leto 
2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2020 in Letnega programa športa občine 
Poljčane za leto 2020 (sprejet na 1. izredni seji, dne 19. 2. 2020) Občina Poljčane objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
 ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA OBMOČJU 

OBČINE POLJČANE V LETU 2020 
 
 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 
Naročnik javnega razpisa je Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je delitev proračunskih sredstev na osnovi Letnega programa 
športa občine Poljčane za leto 2020 (v nadaljevanju LPŠ), za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa na območju Občine Poljčane. 

 
Namenska sredstva se delijo po vsebinah in v obsegu iz Letnega program športa občine 
Poljčane za leto 2020:  
 

 
 
   
3. POGOJI ZA  SODELOVANJE NA RAZPISU 
Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov športa v Občini Poljčane:  

− športna društva (tudi planinska) in klubi,  

− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo vsaj tri športna društva s sedežem na 
območju Občine Poljčane, 

− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  

− javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Poljčane, 
 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

− prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določeni rokih, 

1.  ŠPORTNI PROGRAMI 26.880,00 € 

1.1 (Prostočasna) Športna vzgoja otrok in mladine  17.380.00 € 

1.2 Športna rekreacija 2.500,00 € 

1.3 Kakovostni šport 7.000,00 € 

2.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI 1.120,00 € 

2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu 

1.020,00 € 

2.2 Založništvo v športu 100,00 € 

3.  ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 500,00 € 

3.1 Športne prireditve 500,00 € 

4.  ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.000,00 € 

4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni 4.000,00 € 

                SKUPAJ 32.500,00 € 

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=2014-01-1071
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− so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s 
sedežem v Občini Poljčane, 

− da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

− da imajo organizirano redno vadbo v katero je vključeno z merili določeno število 
športnikov, redna vadba pa se izvaja na območju Občine Poljčane, 

− da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja za društva in klube), 

− da v pogodbeno določenem roku občinski upravi  dostavijo poročilo o realizaciji 
programov in namenski porabi sredstev,  

− da program športa, s katerimi predlagatelji kandidirajo za sofinanciranje po tem 
pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Poljčane, 

− da izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika in Meril za vrednotenje in izbor programov 
športa v Občini Poljčane, 

− z dnem prijave na javni razpis nimajo odprtih obveznosti do Občine Poljčane. 

V primeru, da se posamezen program izvaja na območju Občine Poljčane in so v njem 
vključeni člani iz Občine Poljčane, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben 
izvajalec s sedežem v Občini Poljčane, je za izvajalca tega programa lahko izbrano tudi 
društvo, ki nima sedeža v Občini Poljčane, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20 udeležencev 
iz Občine Poljčane. Le-tem se prizna 70% sofinanciranja odobrenih sredstev. 

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more 
uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila 
odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva 
proračuna občine. 

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino 
Poljčane. 

Društvo, ki je bilo v preteklih dveh letih (2019 in 2018) upravičeno do sredstev: 
- za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; 
- za športne prireditve in promocijo športa; 
- za založništvo v športu 

in v zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh sredstev, v letu 
2020 ne more kandirati za sredstva iz tega naslova. 

Izvajalci programov s področja športa, ki se na razpis ne prijavijo ali se ne prijavijo skladno z 
razpisno dokumentacijo, v letu 2020 ne bodo upravičeni do sredstev letnega programa 
športa iz proračuna Občine Poljčane. 

Pri sofinanciranju se bodo upoštevale le kandidature, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje, 
določene z razpisno dokumentacijo. 

4. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 na proračunski 
postavki 18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena 
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, v višini 32.500,00 EUR.  
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. 
 
 
 
5. ODDAJA VLOG 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati ali osebno dostaviti v zapečateni 
kuverti z oznako »LPŠ 2020 - ne odpiraj« na naslov:  
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Občina Poljčane 
Bistriška cesta 65 
2319 Poljčane, 
 
na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja – izvajalca letnega programa športa. 
 
Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2020.  
 
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 
 
Prijava mora biti oddana na predpisanih obrazcih in mora vsebovati: 

− izpolnjen obrazec št. 1 in vse obvezne priloge k obrazcu 

− obrazce št. 2, 3, 4, 5, 6, 7 za programe na katere prijavitelj kandidira in vse obvezne 
priloge k obrazcu, 

− izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 - izjava. 
 
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik oz. od njega 
pooblaščena oseba. 
 
 
6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG  
Pravočasno prispele vloge na javni razpis bo odprla in pregledala tričlanska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo ugotavljala formalno popolnost vlog in 
bo vlagatelje po potrebi pozvala k dopolnitvam.  
 
Pri sofinanciranju programov se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, 
določene z razpisno dokumentacijo.  
 
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava s klepom zavrže. 
Komisija opravi pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril Pravilnika o 
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, ter pripravi predlog razdelitve sredstev  
izvajalcev letnega programa športa v Občini Poljčane. 
 
Občinska uprava izvajalcem izda odločbo s katero odloči o odobritvi ter znesku 
sofinanciranja. 

 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je največ 40 
dni od datuma za oddajo vlog. 
 
Na osnovi pravnomočne odločbe občina z vsakim izvajalcem športnih programov, ki mu je 
bilo priznano sofinanciranje, sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa 
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev. 
 

 
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oz. časovnih razdobjih, določenih s 
pogodbo, občinski upravi predložiti: 

− letno poročilo o izvedbi programov, 

− dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti in namenski porabi sredstev pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa, 

− zaključno finančno poročilo. 
 
V primeru, da izvajalec do roka navedenega v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski 
proračun. 
 
Če izvajalec ne predloži ustreznih dokazil, se mu za sporen del programa ukinejo finančna 
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sredstva, morebitna že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun.  
  
V primeru, da se ugotovi, da je izvajalec športnega programa pridobil proračunska sredstva 
na osnovi lažnih podatkov mora neupravičeno prejeta finančna sredstva vrniti v občinski 
proračun, v naslednjem letu pa izvajalec za pridobitev občinskih sredstev ne more 
kandidirati. 
  
7. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU  
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času uradnih ur v prostorih Občine 
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na 
spletni strani Občine Poljčane, www.poljcane.si (objave/javni razpisi).  
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v pisarni Razvojnega centra narave na 
kontaktu: Jelka Hribernik, tel.: 02 80 29 291 ali na e-naslovu: jelka.hribernik@poljcane.si .  
 
 
Številka: 410-0019/2020 
Poljčane, dne: 25. 3. 2020 
 
 

Občina Poljčane 
Stanislav Kovačič, župan 

http://www.poljcane.si/
mailto:jelka.hribernik@poljcane.si
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 Obrazec 1 

(obvezno izpolniti) 

PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNEGA PROGRAMA   
 

Naziv:  

Naslov (sedež):  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega 
računa: 

 

Odgovorna oseba (zakoniti 
zastopnik): 

 

Kontaktna oseba:  

Datum registracije izvajalca:  

 

Telefon:  

Elektronski naslov:  

  

Število vseh članov društva / kluba / zveze v letu 2019  

Število športnikov, ki so vključenih v tekmovalne sisteme 
(registrirani športniki) v letu 2019 

 

 
Izpolni komisija 

DELOVANJE DRUŠTVA / KLUBA  

Število članov s plačano članarino za leto 2019, s 
stalnim prebivališčem na  območju Občine Poljčane  

 

DELOVANJE ZVEZE  

Število včlanjenih društev v zvezo s sedežem na 
območju občine Poljčane  v letu 2019 

 

 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 
 
Obvezne priloge k obrazcu 1 so: 
 
 
1. Seznam članov s plačano članarino za leto 2019 (ime in priimek, naslov) s stalnim prebivališčem 

na območju Občine Poljčane in dokazila o plačani članarini. 
2. Plan dela izvajalca športnih programov za leto 2020. Če ste plan dela že predložili na Občino ga ni 

potrebno prilagati ponovno.  
3. Veljavni Statut izvajalca športnih programov (priložijo samo  izvajalci, ki v preteklem letu niso 

kandidirali na razpis LPŠ ali so v preteklem letu Statut spremenili). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020  

 

 

 

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, telefon 02 8029 220 

 

25 

 

 

 
 

 
Obrazec 2 

 

(PROSTOČASNA) ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
namenska sredstva se vrednotijo na podlagi izvedenih programov preteklega leta - 2019 

 
 

 

Naziv 
programa: 

 

Društvo izpolni obrazec 2 za vsak program, ki ga prijavlja na javni razpis POSEBEJ. 
 

 
Vrsta programa (obkrožite ustrezno številko): 

 Izpolni komisija 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (starost od 0 do 5 let): zlati sonček, naučimo 

se plavati, ciciban planinec, drugi celoletni športni programi 
 

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 let do 15 let): zlati sonček, naučimo se 

plavati, Krpan, drugi celoletni športni programi-mladi planinec 
 

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (od 6 let do 15 let)  

4. Interesna športna vzgoja mladine (starost od 15 do 20 let): drugi celoletni športni programi) 
 

 

5. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostnih in vrhunski šport (starost od  15 
do 20 let): drugi celoletni športni programi 
 

 

 

  

Vnesete podatke preteklega leta - 2019 Vpiše izvajalec 
športnega 
programa 

Število udeležencev programa: 
 

 

Povprečna starost udeležencev programa:  

Število ur izvedbe programa:  

Tekmovanje v LIGI (obkrožite DA ali NE): DA             NE    

Če ste obkrožili DA, napišite naziv lige v kateri tekmujete s tem programom.  
 

 občinski ligi (naziv lige) ____________________________________ 

 medobčinski ligi (naziv lige) ________________________________ 

 državni ligi (naziv lige)_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

      Žig   Podpis odgovorne osebe 
                                         ____________________ 

 
 
Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK 
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Obrazec 3 

  

ŠPORTNA REKREACIJA  
namenska sredstva se vrednotijo na podlagi izvedenih programov preteklega leta - 2019 

 
 
 

Naziv 
programa:* 

 

*Društvo izpolni obrazec 3 za vsak program, ki ga prijavlja na javni razpis POSEBEJ. 
 

 
Vrsta programa (obkrožite ustrezno številko): 

 Izpolni komisija 

1. Športna rekreacija za občane stare do 65 let  

2. Športna rekreacija za občane stare nad 65 let – šport starejših  

 
 
 
 

 
 

Vnesete podatke preteklega leta - 2019 Vpiše izvajalec 
športnega programa 

Število udeležencev: 
 

 

Povprečna starost udeležencev:  

Število ur izvedbe programa:  

 
 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK 
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Obrazec 4 

 

KAKOVOSTNI ŠPORT  
namenska sredstva se vrednotijo na podlagi izvedenih programov preteklega leta - 2019 

 

Naziv 
programa:* 

 

*Društvo izpolni obrazec 4 za vsak program, ki ga prijavlja na javni razpis POSEBEJ. 
 

Vrsta programa (obkrožite ustrezno številko): 

1. Kakovostni šport: Izpolni 
komisija  

Vnesete podatke preteklega leta - 2019 Vpiše izvajalec športnega 
programa 

Število udeležencev programa: 
 

 

Povprečna starost udeležencev programa:  

Število ur izvedbe programa:  

Kategoriziran športnik (obkrožite ustrezno številko): 

1. Perspektivni razred _______________ (vpišite število športnikov) 

2. Mladinski razred __________________ (vpišite število športnikov) 

3. Državni razred____________________ (vpišite število športnikov) 

4. Mednarodni razred________________ (vpišite število športnikov) 

5. Svetovni razred___________________ (vpišite število športnikov) 

Kategoriziran športnik mora biti v evidenci OKS. 

 

DA            NE 

 

DA            NE  

DA            NE  

DA           NE  

DA           NE  

Tekmovanje v LIGI  oz. na mednarodnih tekmovanjih: (obkrožite DA ali NE) 

 1. državni ligi                                        DA                  NE 

Vpišite naziv lige oz. 
tekmovanja 
 

 

 

 2. državni ligi                                       DA                  NE 

  

 

 3. državni ligi                                       DA                  NE 

  

 

 Občinski / medobčinski ligi                DA                  NE 

  

 

 Mednarodnih tekmovanjih                  DA                  NE 

  

Uspehi na tekmovanjih v preteklem letu (za ta program) 
  

 1. mesto____________________ (vpišite število doseženih mest) 

 2. mesto____________________ (vpišite število doseženih mest) 

 3. mesto____________________ (vpišite število doseženih mest) 

Če ste odgovorili z DA  so obvezna priloga pisno dokazilo o uspehih na 

tekmovanjih. 

  

      
                                                                     Žig              Podpis odgovorne osebe 
                                                    ____________________ 

Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK  
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Obrazec 5 

 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA V LETU 2020 
(usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu): 

 
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in v zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka 
za nakazilo teh sredstev, v letu 2020 ne more kandirati za ta sredstva. 
 
 Vpišete št. 

udeležencev 
izobraževanja 

 
 
Izpolni komisija 

Strokovni kader se bo v letu 2020 udeležil naslednjih izobraževanj 
(obkrožite ustrezno številko): 

1. Enodnevno izobraževanje (navedite izobraževanja) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2. Dvodnevno izobraževanje (navedite izobraževanja) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. Tridnevno izobraževanje (navedite izobraževanja) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4. Več kot tridnevno izobraževanje (navedite izobraževanja) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  

  

  

  

 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 

Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK 
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OBRAZEC SE NE PRILAGA K PRIJAVI NA RAZPIS 
 

VLOGA za nakazilo odobrenih sredstev za 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA V LETU 2020 

(usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) 

 

 

 

 

Izvajalec letnega programa športa v letu 2020 (naziv izvajalca) 

__________________________________________________ na podlagi Pogodbe o sofinanciranju 

izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2020 št. (navedite št. pogodbe) 

__________________________________ prosim za nakazilo odobrenih sredstev za izobraževanje 

strokovnega kadra (navedba izobraževanja)______________________________________________ 

v višini  (navedite višino odobrenih sredstev) ____________________________ €. Izobraževanje bo 

dne (navedite termin in kraj izobraževanja)_______________________________ v 

_______________________. 

 

Izobraževanja se bo udeležil: (navedite udeleženca/-e):_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

žig 

 

Odgovorna oseba izvajalca: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: 

− Kopija razpisa/povabila na izobraževanje ali prijava na izobraževanje 

 

 

 

Izvajalec mora v roku 30 dni po opravljenem izobraževanju dostaviti potrdila o opravljenih 

izobraževanjih oz. druga dokazila, ki nedvoumno dokazujejo udeležbo na izobraževanju. 

 

 

 

 

Obrazec 5/1 
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Obrazec 6 

 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 2020 
(organizacija športnih prireditev na območju občine in športnih aktivnosti v času šolskih počitnic) 

 
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za športne prireditve in promocijo 
športa in v zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka za  nakazilo teh sredstev, v letu 2020 
ne more kandirati za ta sredstva. 
 
V letu 2020 bomo organizirali: (obkrožite ustrezno številko): 
 

1. Občinsko športno prireditev (navedite kratek opis in predviden termin prireditve) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Medobčinsko športno prireditev (navedite kratek opis in predviden termin prireditve) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Državno športno prireditev (navedite kratek opis in predviden termin prireditve) 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Mednarodno športno prireditev (navedite kratek opis in predviden termin prireditve) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Prireditev ob okrogli obletnici delovanja (navedite kratek opis in predviden termin 
prireditve) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Izpolni komisija 
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6. Počitniško dejavnost za otroke (navedite kratek opis in predviden termin prireditve) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK 
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OBRAZEC SE NE PRILAGA K PRIJAVI NA RAZPIS 
 

VLOGA za nakazilo odobrenih sredstev za 
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJO ŠPORTA 2020 

(organizacija športnih prireditev na območju občine, in športnih aktivnosti v času šolskih počitnic) 

 

 
 

 

Izvajalec letnega programa športa v letu 2020 (naziv izvajalca) 

__________________________________________________ na podlagi Pogodbe o sofinanciranju 

izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2020 št. (navedite št. pogodbe) 

__________________________________ prosim za nakazilo odobrenih sredstev za (obkrožite): 

1. organizacijo športne prireditve (navedba prireditve):____________________________________ 

2. aktivnosti v času šolskih počitnic (navedba aktivnosti):__________________________________ 

 

v višini  (navedite višino odobrenih sredstev) ____________________________ €. Prireditev/aktivnost 

bo dne (navedite termin in kraj)_______________________________ v _______________________. 

 

 

 

žig 

 

Odgovorna oseba izvajalca: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: 

− Kopija razpisa ali vabila. 
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Obrazec 7 

 
 
 

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 2020 
(izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa) 

                                                                                                                                                                                                                           
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2019) upravičeno do sredstev za založništvo v športu 
in v zadnjih dveh letih (2019 in 2018) ni oddalo zahtevka za  nakazilo teh sredstev, v letu 
2020 ne more kandirati za ta sredstva. 
 
 
 
 
 
 
V letu 2020 bomo izdali _______________izvodov _______________________________ 

(navedite kaj boste izdali). 

 

 

V letu 2020 bomo izdali _______________izvodov _______________________________ 

(navedite kaj boste izdali). 

 

 
 
 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpolni komisija 

 
SKUPAJ DOSEŽENIH ______________________________TOČK 

 

 

Izpolni 
komisija 
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OBRAZEC SE NE PRILAGA K PRIJAVI NA RAZPIS 
 

VLOGA za nakazilo odobrenih sredstev za 
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 2020 

(izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa) 

 

 

 
 

Izvajalec letnega programa športa v letu 2020 (naziv izvajalca) 

__________________________________________________ na podlagi Pogodbe o sofinanciranju 

izvajanja letnega programa športa na območju občine Poljčane v letu 2020 št. (navedite št. pogodbe) 

__________________________________ prosim za nakazilo odobrenih sredstev za izdajo (navedite 

št. izvodov)___________________izvodov (navedite)_____________________________________ v 

višini  (navedite višino odobrenih sredstev) ____________________________ €.  

 

 

 

 

žig 

 

Odgovorna oseba izvajalca: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: 

− izvod strokovne literature ali publikacije s področja športa. 
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Obrazec 8 

 

(obvezno izpolniti) 

 

 IZJAVA        
 
Spodaj podpisani (ime in priimek)________________________________, zakoniti zastopnik (športno 

društvo, zveza, klub) ________________________________________________  izjavljam; 

− da  društvo / klub / zveza izpolnjuje vse zahtevane pogoje Javnega razpisa za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 
2020 in posluje v skladu z veljavno zakonodajo; 

− da z dnem prijave na javni razpis društvo / klub / zveza nima zapadlih odprtih 

obveznosti do Občine Poljčane; 
− da so vsi podatki, navedeni na vseh obrazcih, ki so sestavni del vloge oz. prijave 

resnični, popolni in ne zavajajoči; 

− da sem se seznanil/-a z razpisnimi pogoji ter kriteriji in merili za ocenjevanje oz. 
vrednotenje prijav in prijavljam društvo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v 
skladu z razpisno dokumentacijo; 

− da imamo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki 
jo določa Zakon o društvih; 

− da imamo izpolnjene vse pogodbene obveze iz predhodnih pogodb z Občino Poljčane 
o sofinanciranju programov ali projektov; 

− da dejavnost ali njen posamezni del, s katerim kandidiramo za sofinanciranje ni 
financirana ali sofinancirana iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Poljčane; 

− da bomo v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljali občino Poljčane; 

− da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o društvu, ki ga zastopam, ter formalnih 
podatkov o prijavljenem programu za namene vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Občine Poljčane, skladno s predpisi o dostopnosti informacij 
javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov; 

− da soglašam s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, za tekoče in 
preteklo leto  s strani pooblaščenih oseb sofinancerja; 

− s prijavo na ta javni razpis izvajalec soglaša, da lahko Občina Poljčane osebne podatke 
katere bo pridobila od izvajalca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe tega 
javnega razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in določili 
Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter internimi akti občine. Več informacij 
o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v 
Politiki varstva osebnih podatkov Občine Poljčane, objavljeni na: 
https://www.poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/ . 

  
Zavedam se, da se ob ugotovitvi, da so podatki v vlogi neresnični, naša vloga brezpogojno 
zavrže. 
Za namen tega javnega razpisa dovoljujem pristojnim občinskim organom Občine Poljčane, da lahko 
vse podatke v zvezi z delovanjem preveri in/ali pridobi pri pristojnih organih, ki vodijo zbirke uradnih 

podatkov, oziroma preveri pri udeležencih programa. 
 

 
Datum:_________________________    Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
                                         ____________________ 

 
 

 
 


