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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
za zbiranje predlogov za 

 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŠMARJE PRI 
JELŠAH V LETU 2019 

 
 
I. SPLOŠNO 
 
1. Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini 

Šmarje pri Jelšah v letu 2019. 
 
2. Javni razpis se izvaja na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – 

ZNOrg), Pravilnika o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 33/03) 
in Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019. 

 
3. Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo (s tiskanimi 

črkami, tiskopis). 
 
 
II. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA 
 
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2019 objavlja: Občina 
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. 
 
 
III. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU  
 
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo sedež v Občini 
Šmarje pri Jelšah: 

- športna društva, 
- zveze športnih društev, 
- vrtec in osnovna šola, 
- zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu, so splošno koristne in neprofitne. 
 
Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjen OBRAZEC A (Splošni podatki – izjava) z zahtevanimi prilogami. 
 
 

IV. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu: 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 
2. Športna rekreacija, 
3. Kakovostni šport, 
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4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev, 
6. Delovanje športnih društev, 

 
Vsebine v športu se bodo financirale na podlagi Pravilnika o financiranju športa v občini 
Šmarje pri Jelšah in Letnega programa športa v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2019. 
 
1.   Športna vzgoja otrok, mladine in študentov: 
 
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Iz proračuna 
lokalne skupnosti se bodo v letu 2019 sofinancirali naslednji programi: 
- Mali in Zlati sonček, 
- Naučimo se plavati, 
- Ciciban planinec, 
- drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi. 
 
Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 morajo biti jasno razvidni in opisani 
programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok, ki se sofinancirajo na podlagi javnega 
razpisa. 
 
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, 
ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Iz proračuna lokalne skupnosti se bodo v 
letu 2019 sofinancirali naslednji programi: 
- Zlati sonček, 
- Krpan, 
- Naučimo se plavati, 
- Mladi planinec, 
- drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi. 
 
Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 morajo biti jasno razvidni in opisani 
programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, ki se sofinancirajo na podlagi javnega 
razpisa. 
 
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni šport 

V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in 
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. 

Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za 
izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z ministrstvom 
pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez. 

Programi so razdeljeni v tri skupine: 
a) cicibani, cicibanke – do max 240-urni programi, 
b) mlajši dečki, mlajše deklice – do max 400-urni programi, 
c) starejši dečki, starejše deklice – do max 800-urni programi. 
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V vsaki športni panogi se sofinancira največ ena vadbena skupina otrok znotraj starostne 
skupine (ločeno po spolu), razen za skupine cicibanov, kjer se bodo upoštevale tudi mlajše 
skupine, vendar skupno do max 240 ur. Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 
morajo biti jasno razvidni in opisani programi športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni 
šport, ki se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa. Vsi izvajalci, ki želijo kandidirati za 
sredstva morajo izpolniti Obrazec D (Kakovostni šport)  
 
1.4 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni šport 

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov. 
Programi so razdeljeni v dve skupini: 

a) kadeti, kadetinje – do max 1100-urni programi, 
b) mladinci, mladinke – do max 1100-urni programi. 
 
V vsaki športni panogi se sofinancira največ ena vadbena skupina otrok znotraj starostne 
skupine (ločeno po spolu). Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 morajo biti 
jasno razvidni in opisani programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni šport, ki 
se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa. Vsi izvajalci, ki želijo kandidirati za sredstva 
morajo izpolniti Obrazec D (Kakovostni šport). 
 
1.5 Interesna športna dejavnost študentov 

Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 mora biti jasno razviden in opisan 
program športne dejavnosti študentov, ki se sofinancira na podlagi javnega razpisa. 
 
2. Športna rekreacija 
 

V Občini Šmarje pri Jelšah želimo povečevati število športno aktivnih občanov. 
Rekreativni šport pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in 
spodbuja ustvarjalnost. Občina želi spodbujati predvsem 80-urne programe rekreacije. 

 
Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 mora biti jasno razviden in opisan 
program športne rekreacije, ki se sofinancira, oz. financira na podlagi javnega razpisa.  
 
3. Kakovostni šport 
 

V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben 
dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.  
 

Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 mora biti jasno razviden in opisan 
program kakovostnega športa (članske ekipe in posamezniki). Vsi izvajalci, ki želijo 
kandidirati za sredstva morajo izpolniti Obrazec D (Kakovostni šport). 
 
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet 
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Republike Slovenije za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje 
volonterskih strokovnih kadrov. 
 
Iz predloženega programa dela izvajalca za leto 2019 mora biti razviden predviden obseg 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov. Vsi izvajalci, ki želijo 
kandidirati za sredstva morajo izpolniti Obrazec C (Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov). 
 
5. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve 
 

Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 16. 
člen zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen 
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, 
turizem in ostalo gospodarstvo. Sofinancirane bodo predvsem odmevnejše in množičnejše 
športne prireditve.  
 
Vsi izvajalci, ki želijo kandidirati za sredstva - sofinanciranje množičnih športno rekreativnih 
prireditev - morajo izpolniti Obrazec B (množične športno rekreativne prireditve). Za vsako 
prireditev je potrebno posebej izpolniti obrazec. 
 
6. Delovanje športnih društev 
 

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v 
športno zvezo.   

Društva in zveza za osnovno delovanje potrebujejo sredstva. Društvo pridobi sredstva: 
- za polnoletne člane društva s plačano članarino, oziroma za registrirane igralce, 
- za obseg programa dela društva, ki je jasno razviden iz predloženega programa dela 

društva za leto 2019. 
Športna zveza pridobi točke: 

- za vsako včlanjeno društvo v zvezi, 
- za obseg programa dela zveze, ki je jasno razviden iz predloženega programa dela zveze 

za leto 2019. 
Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi 

pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova. 
 
 
V. VIŠINA SREDSTEV 
 
 Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 
90.800,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunskimi 
postavkami 18043, 18044, 18045, 18046, 18047 in 18049. 
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.  
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VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Rok za prijavo na javni razpis je 9. 4. 2019. 
 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečatenem ovitku z oznako »Javni razpis 
šport 2019 – ne odpiraj!« na naslov: 
 

 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

AŠKERČEV TRG 12 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 

 
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena na vložišče 
občine. Občina bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne in 
nepopolne vloge. 
 
 
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 11. 4. 2019.  
 
Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 
30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja programov na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 
2019. 
 
 
 
 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, l.r. 
 
 


