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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/1998, 97/2001 - ZSDP, 110/2002 - ZGO-1, 

15/2003 – ZOPA, 29/17- ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol 

pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 68/03 in 122/04), Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Ur.l.RS, 

št. 17/2019) Občina Dol pri Ljubljani objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA 

LETO 2019 

 

 

 

I. PREDMET RAZPISA 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v Občini Dol pri Ljubljani z naslednjimi 

vsebinami: 

1. Športna vzgoja otrok in mladine, 

      – športna vzgoja otrok – program javnega zavoda, 

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

      – interesna športna vzgoja otrok in mladine, 

      – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

2. Vrhunski šport. 

3. Kakovostni šport. 

4. Športna rekreacija. 

5. Razvojne in strokovne naloge v športu: 

    – sofinanciranje športnih društev, 

    – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

    – športne prireditve, 

    – založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa, 

    – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. 

 

II. RAZPISNI POGOJI 

 

Na javni razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: 

- športna društva,  

- zveza športnih društev (ki jo ustanovijo društva),  

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne. 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje :  

- imajo sedež v Občini Dol pri Ljubljani in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, 

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

- imajo za določene športne programe zagotovljen program redne vadbe najmanj 35 tednov v 

letu, 

- da so registrirani in delujejo najmanj 2 leti, 

- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini, 

- da imajo sprejet program dela in finančni plan. 

 

 

 

 

 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201998032000%7CRS-22%7C1422%7C929%7CO%7C
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III. PRORAČUNSKA SREDSTVA 

 

Na podlagi javnega razpisa je predvidena razdelitev sredstev iz proračunske postavke: 

- številka 40104 Delovanje športnih društev (podkonto 402503 in 412000) = 62.000,00 €  

- številka 40105 Športna tekmovanja =  10.000,00 € 

 

IV. OBDOBJE ZA IZVEDBO PROGRAMOV ALI PROJEKTOV IN ZA PORABO 

DODELJENIH SREDSTEV 

 

Prijavljeni programi in projekti morajo biti v celoti ali delno izvedljivi v letu 2019, dodeljena sredstva 

pa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019, zahtevki za posamezna izplačila pa posredovani 

občinskemu uradu najkasneje do 30. 11. 2019. 

 

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na posebej v ta namen izdelanih obrazcih, ki so 

sestavni del razpisne dokumentacije (vse to se nahaja na spletni strani www.dol.si). 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih 

obrazcih. 

 

Vse obrazce je potrebno izpolniti v računalniški obliki (izpolnjene obrazce je potrebno priložiti tudi na 

digitalnem mediju, npr. CD…, jih natisniti in poleg priložiti digitalni medij  ter vse skupaj oddati do 

29.5.2019, osebno v času ur ali po pošti na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 

Dol pri Ljubljani.  

Prijava mora biti oddana v zaprta ovojnici z oznako  »Javni razpis za sofinanciranje športa 2019, ne 

odpiraj - vloga«, na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. 

 

 

     IV. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 

 

Pravočasno prispele prijave bo strokovna komisija ovrednotila v skladu z Pogoji in merili za 

sofinanciranje športnih programov v Občini Dol pri Ljubljani. Pogoji in merila so sestavni del razpisne 

dokumentacije. 

 

Prijavljeni kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno, najkasneje v 30 dneh od roka za 

oddajo vlog.  

 

 
Številka: 6710-0004/2019-3 

Datum: 26.04.2019 

 
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

Željko Savič 

Župan 
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