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Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02, 15/03), 
7. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 01/2008) in določil Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2016 
(Uradne objave GOK, št. 4/2016) Občina Komenda objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2016 
  
 

1. Naročnik javnega razpisa 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
 

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev 

Sofinanciranje izvajanja športnih programov in razvojnih dejavnosti v občini Komenda za 
leto 2016 in sicer: 
a) Športna vzgoja otrok in mladine: 

• interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine    
(obrazec 1) 

• športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(obrazec 2) 

b) Športno rekreativna dejavnost odraslih: 
• rekreativni programi odraslih do 65 let (obrazec 1) 
• rekreativni programi odraslih nad 65 let (obrazec 1) 

c) Kakovostni šport odraslih: 
• športni programi odraslih s tekmovalno vsebino (obrazec 2) 

d) Vrhunski šport: 
• športni programi kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS-ZŠZ (obrazec 3) 

e) Razvojne dejavnosti in organiziranost v športu: 
• delovanje društev in zvez na lokalnem nivoju (obrazec 4) 

 
Sredstva proračuna so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine 
Komenda za leto 2016 (Uradne objave GOK, št. 3/2016) in Letnim programom športa v 
občini Komenda za leto 2016 (Uradne objave GOK, št. 4/2016).  
Višina razpisanih sredstev znaša 73.300,00 €. 

 

3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 

Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci športnih 
dejavnosti: 
• športna društva in klubi, ki so registrirani po Zakonu o društvih, 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali 

panoge, 
• zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na osnovi zakonskih predpisov registrirani 

za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
športnih programov.  

 
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 



 

 
 
 
 
 

• se pravočasno prijavijo na javni razpis, 
• imajo sedež v občini Komenda in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost, 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

izvedbo dejavnosti, 
• imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko 

kandidirajo za sredstva za enkratne akcije, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če 

so registrirani po Zakonu o društvih, 
• so na podlagi zakonskih predpisov najmanj eno leto registrirani za opravljanje 

dejavnosti na področju športa. 
 

4.  Posebni pogoji javnega razpisa 

LPŠ v občini Komenda za leto 2016 opredeljuje naslednje posebne pogoje: 
• izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa 

za leto 2015, z enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2016. 
• v vsakem od razpisanih športnih programov, ki so navedeni v 2. točki razpisa se 

posameznemu izvajalcu prizna samo ena vadbena skupina. 
• na javnem razpisu izbranim športnim programom se v letu 2016 prizna takšno število ur 

vadbe, kot je določeno v LPŠ 2015 (4. člen – obseg dejavnosti). 
• na javnem razpisu izbranim športnim programom se skupni seštevek točk za strokovni 

kader in športni objekt korigira s korekcijskim faktorjem: 
o 0,50, če v programu sodeluje manj kot polovica udeležencev s stalnim 

bivališčem v občini Komenda (manj kot 50 %) in 
o 0,25, če v programu sodeluje manj kot četrtina udeležencev s stalnim bivališčem 

v občini Komenda (manj kot 25 %). 
• na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega športa se skupni 

seštevek točk za programe kategoriziranih športnikov korigira s faktorjem 0,50. 
• Na javnem razpisu izbranim izvajalcem športnih programov se skupni seštevek točk za 

organiziranost v športu (delovanje društev) korigira s korekcijskim faktorjem 0,33. 
• izvajalcem LPŠ, ki športne programe izvajajo v sklopu učno-vzgojnega procesa v šoli v 

terminih, ki so v pristojnosti osnovne šole, se programi t.i. »šolskih krožkov« ne 
priznajo! 

 

5. Rok za porabo sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2016. 
 

6. Razpisni rok 

Rok za prijavo je do vključno 05.05.2016. 
 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo 
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji 
dan roka do 12. ure. 

 

7. Način dostave vlog 

Vlogo za sofinanciranje posameznih programov športa za leto 2016 mora predlagatelj 
izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  

 
Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA. Vloga mora biti pravilno označena in sicer: 
• polni naslov pošiljatelja 
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2016 - NE ODPIRAJ« 
• polni naslov prejemnika (OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA). 

 
Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,54 EUR. 
Upravno takso se lahko plača: 
• z gotovino v tajništvu Občine Komenda  



 

 
 
 
 
 

• plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: št. 
01100-5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o 
plačilu takse na transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi) 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo 
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu Občine Komenda zadnji 
dan roka do 12. ure. 

 

8. Kontaktna oseba za dodatne informacije 

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Komenda. 
Kontaktna oseba: Mateja Drolc, mateja.drolc@komenda.si; (01) 724 74 09. 
 

 

9. Informacije o razpisni dokumentaciji 

Razpisna dokumentacija je kandidatom na voljo na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si  
 

10.  Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu javnega razpisa 

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene 
pošiljatelju. 

 

Odpiranje prispelih vlog bo opravila občinska uprava in ne bo javno. V primeru nepopolnih 
vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v roku osmih (8) dni od 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh (3) dni dopolnijo. V kolikor vloga v 
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. 

 
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano področje. 

 
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v občini Komenda in Letnega programa športa v občini 
Komenda za leto 2016. 

 
 Kandidati bodo s sklepom občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni 
po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Komenda podpisal 
pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2016. 

 
 
Številka:  430-0008/2016-1 
Datum:    05.04.2016  

 
Stanislav Poglajen                                                                                                                     

                                                                                                                                          Župan 
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