
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Bohinj za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 2/19), 5. 
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 IN 21/18 ZNOrg), ter na podlagi 
6. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega proračuna športa 
v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/18), 

objavlja                                                                                         

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 
2019 

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 2019. 

3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa 

Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; 
- zavodi za šport; 
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki 
Sloveniji; 
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v 
skladu z zakonom, ki ureja ustanove; 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe; 
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v 
športu v Republiki Sloveniji; 
- zasebni športni delavci. 
 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti letnega 
programa športa, če izpolnjujejo pogoje:  

- imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom občine 
Bohinj; 
- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa 
športa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova 
pretežna dejavnost pa je izvajanje športnih programov; 
- izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in letnim 
programom športa; 
- se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne 
pogoje; 
in imajo za prijavljene športne programe/področja športa:  
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali 
usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu; 
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
stroškov izvedbe programov; 



- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o 
udeležencih programov.  
Programi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvaja 
javnoveljavne programe, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje 
letnega programa športa, ampak na podlagi neposredne pogodbe.  
 
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 2018. Nagrade 
v obliki finančnih sredstev se podelijo prvim trem najboljšim glede na 
konkurenčnost v posameznih disciplinah. O vrednotenju dosežkov bo komisija 
odločala na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
proračuna športa v občini Bohinj.  

5. Okvirna višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja 

Programi športa 
SM Področje, vsebina, program, namen Leto 2019 
3601 ZŠO – Strokovno izobraževanje 17.000 Eur 
 • Delovanje društev 14.000 Eur 
 • Izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
2.000 Eur 

 • Občinska priznanja športnikom  1.000 Eur 
3603 ZŠO – Programi društev 6.360 Eur 
 • Športne prireditve 6.360 Eur 
3604 Programi drugih izvajalcev-kakovostni šport 4.800 Eur 
 • Kakovostni šport 4.800 Eur 
3607 ZŠO Rekreacija 5.300 Eur 
 • Športna rekreacija 3.800 Eur 
 • Šport starejših 1.000Eur 
 • Šport invalidov 500 Eur 
3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 17.000 Eur 
 
Programi za mladino 
SM Področje, vsebina, program, namen Leto 2019 
3602 ZŠO – šport otrok in mladine 37.000 Eur 
 • Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 5.000 Eur 
 • Interesna športna vzgoja šolo obveznih otrok 5.000 Eur 
 • Interesna športna vzgoja mladine  5.000 Eur 
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport  
22.000 Eur 

 

Letni programi se sofinancirajo največ do višine 80% vrednosti letnega programa 
oziroma v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 2019. Tekom leta 



je možno prerazporejanje na razpisu pridobljenih sredstev, in sicer v višini 20% v 
skladu s pravili Odloka o proračunu za leto 2019. 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, zahtevana dokumentacija in datum odpiranja vlog 

Podatki o razpisni dokumentaciji: Vpis v aplikacijo, katera omogoča 
registracijo v sistem bo možna od 10. 5. 2019. Nujno potrebna je čim 
hitrejša ureditev baze članstva in baze kadra. Priporočamo, da 
registracijo uredite takoj, ker proces vzame več časa. Razpis bo odprt od 
20. 5. 2019, na spletni strani: https://obcina.bohinj.si/. 

Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Marušo 
Velički 
Rozman; marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si, bohinj.sport@tendee.net,  ali 
po telefonu na številko 01/577 01 23. 

Seznanjanje s spletno aplikacijo bo potekalo organizirano kot skupinska 
konzultacija za pravilno vpisovanje podatkov v aplikacijo, 30. 5. 2019 ob 
18:00 uri, v sejni sobi Občine Bohinj. Do takrat morate biti že 
registrirani! Priporočamo, da s seboj prinesete prenosne računalnike. 

Rok za oddajo prijave na razpis (v obliki kontrolnega obrazca) je 7. 6. 2019. 
Prijavo na razpis lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali priporočeno 
po pošti. Vloga mora biti pred tem oddana preko spletne aplikacije.  

Občina prevzame tudi prijave prejete po izteku roka, določenega v javnem 
razpisu in javnem pozivu, vendar jih, zaradi prekoračitve roka, s sklepom zavrže. 

Naslov: na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Bohinj, Triglavska 
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.  

Prijava mora biti oddana v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS ZA 
ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2019 – ne odpiraj«. 
Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim 
naslovom ter oznako ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. 

7. Rok, v katerem bodo izdane odločbe v izbiri: Komisija, ki jo imenuje 
župan, bo na osnovi Odloka o sofinanciranju programov športa v občini Bohinj in 
na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov v občini 
Bohinj za leto 2019 najkasneje 60 dni po preteku roka za oddajo prijav. Odločbe 
o sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Bohinj za 
leto 2019.  

https://obcina.bohinj.si/
mailto:marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si
mailto:bohinj.sport@tendee.net


8. Rok porabe dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva za programe izvedene v letu 2019 morajo biti 
porabljena v letu 2019. 

Št.: 41011-0005/2019-2 

Bohinjska Bistrica, 26. 4. 2019                                           Župan Občine Bohinj 
Jože Sodja, l.r. 


