
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi 5. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 6. člena  Pravilnika za vrednotenje 
letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni vestnik, št. 1/18) objavlja 
  

JAVNI RAZPIS  
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2018 

 
1. Podatki o naročniku 
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
 
2. Predmet razpisa 
Sredstva so v proračunu zagotovljena na podlagi sprejetega Letnega programa 
športa v Občini Bohinj za leto 2018. 

 
3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa 
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:  

a) športna društva, 
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,  
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 

opravljanje dejavnosti na področju športa,  
d) vrtec in osnovna šola, 
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno 

koristne in neprofitne, 
 

in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so registrirani v skladu z zakonskimi predpisi za opravljanje športne 

dejavnosti in izvajajo programe športa na območju občine Bohinj, 
- programe športa izvajajo za občane Bohinja, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
- imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, 
- so registrirani in delujejo najmanj 1 leto od dneva registracije dejavnosti, 
- društva imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in 

plačani članarini. 
 
4. Kriteriji in merila 
Vrednotenje športnih programov bo izvedeno v skladu s Odlokom o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bohinj.  
 
Dodatni kriteriji se določijo za občinska priznanja športnikom. Upravičenci do nagrad 
so športniki, prijavljeni v tekmovalnih sistemih po dopolnjenem 12. letu starosti. 
Upoštevajo se dosežki na tekmovanjih, pridobljeni v letu 2017. Nagrade v obliki 
finančnih sredstev se podelijo prvim trem najboljšim glede na konkurenčnost v 
posameznih disciplinah. O vrednotenju dosežkov bo komisija odločala na podlagi 
Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj. 
 
5. Okvirna višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja 
Višina razpoložljivih sredstev: 



Področje, vsebina, program, namen  
- Delovanje društev 14.690,00 € 
- Izobraževanje 920,00 € 
- Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 1.000,00 € 
- Športne prireditve 6.360,00 € 
- Vrhunski šport 5.735,00 € 
- Športna rekreacija 5.300,00 € 

  
  -  Občinska priznanja športnikom 1.000,00 € 
- Informacijski sistem 100,00 € 

  
- Šport otrok in mladine  32.000,00 € 
- Nakup opreme in vzdrževanje športnih igrišč 17.000,00 € 

- Letni programi se sofinancirajo največ do višine 80 % vrednosti letnega 
programa oziroma v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 
2018. Tekom leta je možno prerazporejanje na razpisu pridobljenih sredstev, 
in sicer v višini 20 % v skladu s pravili Odloka o proračunu za leto 2018. Pri 
prijaviteljih tečajev se pri oblikovanju velikosti skupin upošteva prisotnost 
posameznega otroka, ki mora biti vsaj 50-%, odvisno od trajanja 
posameznega tečaja. Za organizirane tečaje se sofinanciranje izvede za 
vzgojno-izobraževalne zavode in društva. Izjemoma se lahko vrednoti tečaje 
drugih izvajalcev, če gre za športno panogo, ki jo ne izvajajo društva in 
vzgojno-izobraževalni zavodi. Sofinancira se nakup opreme, ki jo za svojo 
redno dejavnost potrebujejo športna društva, vzgojno izobraževalni zavodi 
ter drugi izvajalci športnih programov. 

 
6. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija 
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani občine www.obcina.bohinj.si 
razpisi. Vloga mora vsebovati: 

- v celoti izpolnjeno, žigosano in podpisano razpisno dokumentacijo, 
- vse zahtevane priloge. 

 
7. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo 
Informacije prejmete na občinski upravi pri Adrijanu Džudžarju ali po telefonu št. 
577 01 23 ter prek e-pošte: adrijan.dzudzar@obcina.bohinj.si 
 
8. Rok za prijavo in datum odpiranja vlog 
Vlogo pošljite do vključno 2. 7. 2018 po pošti na naslov: Občina Bohinj, 
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za 
sofinanciranje programov športa za leto 2018« in preko elektronske pošte na 
naslov adrijan.dzudzar@obcina.bohinj.si.  
 
Datum odpiranja vlog je predvidoma 4. 7. 2018. 
 
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni. 
 
9. Obvestilo o izboru 
Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov 
športa v občini Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za 

http://www.obcina.bohinj.si/
mailto:adrijan.dzudzar@obcina.bohinj.si
mailto:adrijan.dzudzar@obcina.bohinj.si


sofinanciranje programov v Občini Bohinj za leto 2018. O izboru bodo prosilci 
obveščeni v 45 dneh po zaključenem roku razpisa. 
 
10. Rok porabe dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva za programe izvedene v letu 2018 morajo biti 
porabljena v letu 2018. 
  
 
Številka:  41011-2/2018 
Bohinjska Bistrica, 25.5.2018 

Občina Bohinj, občinska uprava 
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