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BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 (Uradni list RS, št.
79/2017) in na podlagi 10. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 27/2009) objavlja Občina Slovenske Konjice
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske
Konjice v letu 2018
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Slovenske Konjice z naslednjimi
vsebinami:
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
Šport invalidov
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Delovanje društev, športnih zvez, organiziranih na lokalnem nivoju
Informiranje, propaganda in založniška dejavnost v športu
Športne prireditve
Višina namenskih sredstev znaša 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in
rekreacije 91.500,00 EUR in za vzdrževanje športnih objektov 5.500,00 EUR.
2. POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju
So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu
Delujejo najmanj eno leto
Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
programov, ki so predmet javnega razpisa
Če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu
Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine
Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2017
Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske
Konjice
Poročanje o dosežkih kluba oz. društva na spletni strani občine Slovenske Konjice.
Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena
nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev.
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Kot kandidati za sofinanciranje športnih pr ogramov iz občinskega proračuna lahko, ob
izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov:
Športni klubi in društva s sedežem v občini Slovenske Konjice
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Slovenske Konjice
Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v občini Slovenske Konjice
Vrtci, osnovne in srednje šole v občini Slovenske Konjice.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2018 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna občine Slovenske Konjice.
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Potrebni obrazci in vsebina Pravilnika o sofinanciranju LPŠ ter merila za vrednotenje programov so
na razpolago na Zavodu za šport, Šolska ulica 3/a, Slovenske Konjice, ter objavljeni na spletni
strani Zavoda za šport in Občine Slovenske Konjice.
Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do
7. maja 2018.
Kandidati prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska
ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – ŠPORT 2018«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

4. VSEBINA PRIJAVE
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in vsemi zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa
ustrezen obrazec za vsak posamezen program s prilogami, ki se zahtevajo. Če kandidira z več
programi pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezen program.
5. INFORMIRANJE KANDIDATOV
Vse dodatno potrebne informacije in obrazce lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na
naslednjih naslovih:
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE, Šolska ulica 3/a, Slovenske Konjice,
Simona Zorko, tel. 03 759 07 70, faks 03 575 47 20, E-mail : info@sport-konjice.si
OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Stari trg
29, Slovenske Konjice, Nataša Pučnik, tel. 03 757 33 83, faks 03 575 43 28,
E-mail natasa.pucnik@slovenskekonjice.si
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6. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Strokovna komisija za šport bo pravočasno prispele prijave odprla in pregledala njihovo vsebino,
ter pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolni v roku 8 dneh.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. Komisija bo pripravila na
podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice in
meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Slovenske Konjice (sestavni del Pravilnika)
predlog izbora izvajalcev programov. Pri izdelavi predloga dodelitve sredstev posameznim
izvajalcem bo komisija upoštevala višino proračunskih sredstev, razpisne pogoje, določila
pravilnika, ter sprejetih meril in ostala zakonska določila, ki obravnavajo področje športa. O
dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava Občine Slovenske Konjice s
sklepom. Izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva porabiti do konca leta 2018.
Kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni od zaključka odpiranja
vlog.

Številka: 410-0058/2018-2 (127)
Datum: 5. 4. 2018

ŽUPAN
MIRAN GORINŠEK
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA ZA LETO 2018

OBRAZCI IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Polni naziv vlagatelja:
Leto ustanovitve:
Naslov/sedež:
Občina:
Odgovorna oseba:
Telefon:
E-mail:
Matična številka vlagatelja:
Davčna številka vlagatelja:
Številka transakcijskega
računa:

IZJAVA
Potrjujemo:
da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev programov, ki jih
prijavljamo,
da kot izvajalec razpolagamo z urejeno evidenco o članstvu,
da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi točni,
da so v skladu z razpisnimi pogoji,
da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev,
ter da za ta program nismo prejeli drugih sredstev iz proračuna Občine Slovenske Konjice.
Priloga:
Potrdilo o registraciji izvajalca, ki ni starejše od treh mesecev (velja za izvajalce, ki se prvič
prijavljajo na razpis).
Kraj in datum : _________________
Žig
Podpis odgovorne osebe:

____________________
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1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se vključujejo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Razdeljeni so v naslednje
starostne skupine v naslednjih časovnih obsegih:
- cicibani/cicibanke
- mlajši dečki/deklice
- starejši dečki/deklice
- kadeti/kadetinje
- mladinci/mladinke
- kombinirane skupine

min. 140 – 160 urni programi
min. 150 – 180 urni programi
min. 170 - 200 urni programi
min. 180 – 230 urni programi
min. 180 - 260 urni programi
min. 160 – 230 urni programi

Sofinancirajo se dejansko izvedeni programi, a le do maksimalno časovno opredeljenih.
Za izvajalce, ki se uvrščajo v drugi in tretji razred, je lahko čas trajanja programov za
20% nižji od minimalno predpisanega.
Individualni športi in miselne igre: najmanj 10 vadečih v skupini
Kolektivni športi:
najmanj 12 vadečih v skupini
SKUPINA

Število vadečih v
skupini

Obsegprograma
v urah

Ime in priimek
vaditelja

Cicibani/cicibanke
Mlajši dečki/deklice
Starejši dečki/deklice
Kadeti/kadetinje
Mladinci/mladinke
Kombinirane skupine
Ostalo
SKUPAJ
ČLANSKA EKIPA

DA

NE

Redna vadba se izvaja na lokaciji _____________________________ .
Izvajalec JE / NI plačnik uporabe športnega objekta.
( V primeru, da je izvajalec plačnik športnega objekta, se priloži veljavna najemna pogodba).
- Sestavni del tega področja so priloženi programi dela po posameznih starostnih
skupinah.

Podpis odgovorne osebe
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2. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov in članov nacionalnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
do naslova državnega prvaka.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- v letnem programu imajo priznano financiranje športnih šol in so uvrščeni v najmanj
tretji razred
- nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez
- imajo vadbo vsaj 3x tedensko
- v ekipnih športih nastopajo v ligah z vsaj 12 tekmami in domače tekme igrajo v občini
Slovenske Konjice.
Sofinancira se najem objekta do 320 ur programa tistim izvajalcem, ki so dejansko
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Slovenske Konjice.

Ekipa / posameznik

Število
vadečih v
skupini

Obseg
programa v
urah

Ime in priimek
vaditelja

Nivo
tekmovanja

- Sestavni del tega programa so predloženi programi dela.

Podpis odgovorne osebe
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3. Vrhunski šport

V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo
včlanjene športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda navedene v
zadnjih obvestilih OK Slovenije pred datumom razpisa za sofinanciranje programov športa v
občini.
Prav tako so upravičeni do sofinanciranja člani izvajalca, ki nastopajo v disciplinah, ki
niso na rednem sporedu Olimpijskih iger in predložijo potrdilo o kategorizaciji
panožnih zvez.
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci za člane, ki so uradno registrirani kot tekmovalci
izvajalca pri nacionalni zvezi.

Ime in priimek

Športna panoga

Kategorizacija

Olimpijski
šport

Neolimpijski
šport

- z X se označi ali je šport olimpijski ali neolimpijski
Kategorizacije:
-

SR - svetovni razred
MR - mednarodni razred
DR - državni ali perspektivni razred

Podpis odgovorne osebe
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4. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se izvajalcem sofinancirajo 80 urni programi za skupine, ki
štejejo najmanj 20 članov in članic vseh starostnih skupin v različnih športnih panogah.
Posamezni izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ dveh športnih vsebin. Sofinancira
se najemnina objekta. Za programe, ki so namenjeni starostnikom se sofinancira tudi
strokovni kader. Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski
plačniki objekta.
Planinskim društvom se sofinancira organizacija in izvedba množičnih planinskih pohodov
(nad 100 udeležencev), ki jih organizirajo na območju občine Slovenske Konjice. Posamezni
pohod se ovrednoti do 100 točk. Posameznemu izvajalcu se prizna največ 5 pohodov.

A) Rekreativni programi
Naziv programa

Število
udeležencev

Kraj izvedbe

Ime in priimek
vaditelja

* Sestavni del je opis programov
B) Planinski pohodi
Opis planinske poti

Število udeležencev

Mesec izvedbe

Podpis odgovorne osebe
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5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne
skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80 urne programe za
skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki objekta.

Program

Kraj
izvedbe

Obseg
programa

Število
Ime in priimek
udeležencev vaditelja

- Sestavni del tega področja je opis posameznih programov.

Podpis odgovorne osebe
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6. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo
otroci in mladi z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivališče v občini. Do sofinanciranja teh
programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe vsaj enkrat na teden najmanj 32
tednov letno. Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini ki šteje najmanj 8
udeležencev.
Sofinancira se (v obsegu programa, vendar največ 80 ur letno), strokovni kader in objekt,
prav tako pa tudi udeležba na tekmovanjih.
Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki objekta.

Program

Kraj
izvedbe

Obseg
programa

Število
udeležencev

Ime in priimek
vaditelja

- Sestavni del tega področja so opisi posameznih programov.

Podpis odgovorne osebe
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7. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na lokalni ravni se sofinancira šolanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Sofinancira se kotizacije za programe izobraževanja, usposabljanja ter obnavljanja licenc do
višine največ 50% stroškov na osnovi predloženih dokazil.
Maksimalno število točk za posameznega izvajalca je 500 točk.

Pregled strokovnih delavcev v društvu
Volontersko
Vaditelj (1. stopnja)

Honorarno

Profesionalno

Učitelj (2. stopnja)
Učitelj (3. stopnja)
Diplomant FŠ (4. In
5. stopnja)
Sodniki
Medicinski delavci
Managerji
Administrativni
delavci
Organizatorji
tekmovanj
Tehnični delavci
Drugi

Predlogi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v letu 2018
Ime in priimek
Namen
Ocenjena višina
Predviden mesec
usposabljanja
stroškov v EUR
usposabljanja
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8. Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov

Izvajalcem športa, ki upravljajo s športnimi objekti v občinski lasti, se sofinancirajo stroški
obratovanja in vzdrževanja teh objektov. Višina sredstev se opredeli v javnem razpisu za
sofinanciranje programov športa.

Športni objekt

Naslov

Ocenjeni letni stroški
obratovanja in
vzdrževanja v EUR

Podpis odgovorne osebe
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9. Delovanje društev in športnih zvez organiziranih na lokalnem nivoju

Športna društva se lahko na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Za kritje osnovnih
materialnih stroškov se športnim zvezam nameni 200 točk.
Klubom in društvom se prizna število točk, katero je odvisno od števila registriranih članov s
plačano članarino.
Izvajalcem, katerim športna dejavnost ni osnovna, se dejavnost ne sofinancira.

Število aktivnih športnikov

Kakovostni in
vrhunski šport

Rekreacija in
interesna dejavnost

Pionirji (do 15 let)
Mladinci (do 20 let)
Člani (do 35 let)
Veterani (do 55 let)
Starostniki (nad 55 let)
SKUPAJ
(opomba – ne izpolni se število vseh članov društva, ampak le število aktivnih športnikov)

Ocenjena finančna sredstva, potrebna za delovanje društva (materialni stroški):
__________________EUR
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10. Informiranje, propaganda in založniška dejavnost v športu

Namen te dejavnosti je popularizacija športa, rekreacije in zdravega načina življenja v
lokalni skupnosti ter izdaja publikacij vezanih na omenjene vsebine. Lokalna skupnost
sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih občasnih športno – rekreativnih
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti največ do višine 30%
stroškov. Postavka se sofinancira iz postavke »Drugi programi«, opredeljeni v planu Zavoda
za šport.
Iz te postavke so sofinancirajo tudi snemanja in predvajanje ligaških tekem v lokalnem
mediju v obsegu planiranih sredstev Zavoda.

A) Izdaja publikacij
Vsebina in naziv publikacije

Ocenjena višina
stroškov izdaje v EUR

Predviden mesec izdaje
publikacije

B) Snemanje in predvajanje ligaških tekem

Moštvo / ekipa

Število tekem
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11. Športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52.
člen Zakona o športu, prireditve na državnem nivoju, medobčinske, občinske in ostale
prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, povečujejo športno aktivnost v
občini in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
Prireditve se točkujejo na podlagi sprejetih meril.

ŠPORTNE PRIREDITVE - TEKMOVANJA
Prireditev
Mednarodna
Državna
po 52. členu
ZŠ

Medobčinske,
občinske in
druge

Mesec

Število
gledalcev

Število
športni
kov

- opomba: z X označite kategorijo prireditve in vnesite predviden mesec prireditve ter
predvideno število športnikov in gledalcev
ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE
Prireditev
Mesec
Število udeležencev

Proračun prireditve
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PRILOGE:
Opisi programov - število ___________

PRILOGA – OPIS PROGRAMOV
OPIS PROGRAMOV JE OBVEZEN PRI TOČKAH 1., 2., 4A., 5., 6., RAZPISNE
DOKUMENTACIJE
IZVAJALEC:
PROGRAM:
SKUPINA:
SKUPINA TEKMUJE V URADNEM TEKMOVALNEM SISTEMU:

OBSEG PROGRAMA/UR:

IME IN PRIIMEK VADITELJA:

PROGRAM SE IZVAJA NA LOKACIJI:

Opis programa:

* opis programov se izpolni za vsako skupino ali program!
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