
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, 
št. 50/07, 114/07 ZIPRS 0809 in 61/08), 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 110/02 in 
15/03), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št., 
98/08) objavlja Občina Škofljica  

 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica  

za leto 2009 
 

1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 
 

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov športa v Občini Škofljica za sledeče 
programe: 

- Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok:  
športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.  

- interesna in športna vzgoja šoloobveznih otrok: 
program “Naučimo se plavati”, 
drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine 
program tekmovanj OŠ na nivoju občine Škofljice 
program tekmovanj OŠ nad nivojem občine Škofljice 
športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 

- športna vzgoja mladine: 
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 

- športna dejavnost študentov: 
interesna športna dejavnost študentov. 

- športna rekreacija, 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
- delovanje društev in strokovnih služb: 

delovanje društev 
delovanje strokovnih sluţb. 

- vzdrževanje objektov: 
vzdrţevanje športnih objektov 
vzdrţevanje športnih objektov – plača zaposlene (čiščenje, deţurstvo). 

- promocijske športne prireditve: 
       promocijske prireditve 

                    tekmovanja odraslih. 

             Za izvedbo navedenih programov je v proračunu Občine Škofljica zagotovljenih 46.750,00 €. 
 

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2009. 
 

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov: 
- športna društva in klubi,  
- zavodi, gospodarske druţbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  
- vrtci in osnovne šole. 
 

5. Vsi izvajalci morajo  v prijavi izpolniti oz. priložiti: 
a) izpolniti podatke o ponudniku: naziv ponudnika – društvo (priimek, ime, naslov in 

telefonsko št. kontaktne osebe ponudnika, številko transakcijskega / poslovnega računa in 
identifikacijsko številko za DDV, 

b) vsebine programa morajo biti predstavljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Škofljica  

c) v primeru kandidature za otroške športne šole in mladinske športne šole je potrebno 
obvezno priloţiti tudi fotokopije dokumentov o doseţenih tekmovalnih rezultatih (končne 
lestvice, bilteni ipd.), 

 

         6.  Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska   cesta 
3, Škofljica v času uradnih ur. Razpis je objavljen tudi na oglasnih panojih in spletni strani 
Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Društvom, ki razpolagajo z e – pošto bomo proti 
potrdilu o prejemu, poslali razpisno dokumentacijo na njihov naslov. Dodatne  informacije 
dobite na tel. številki:. 041 726 898. 

http://www.skofljica.si/


 

7. Programi izvajalcev letnega programa športa bodo sofinancirali na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.  

      Športna društva in njihova zdruţenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
nacionalnega programa. 

 

8.  Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene do ponedeljka 6. aprila 2009 do 
9.00 ure na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe 
morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z napisom: 
PROGRAMI ŠPORTA  »NE ODPIRAJ – VLOGA«. 

 

     9.  Javno odpiranje ponudb bo v torek 7. aprila 2009 ob 11.00  uri v sejni sobi občine   
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji 
predloţiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranje ponudb. 

 

  10. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranim izvajalcem športnega   programa, se 
bodo  uredila s pisno pogodbo. 

 

  11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 90 dneh od dneva    
odpiranja ponudb.  

 

  12. Upoštevali bomo samo prijave na razpis, ki bodo vložene na predpisani razpisni     
dokumentaciji, do navedenega roka in urejene po navedenem vrstnem redu.  

 
 

Datum:   1. marca 2009 
Šifra:    007 – 03 / 2009 

              Občina Škofljica                                                                                                                                                                                                                               
Boštjan Rigler, univ. dipl. inţ. grad. l.r. 

                            Ţ U P A N 
 


