
Javni razpis za sofinanciranje programov športa  2022  

Na podlagi  5., 15.  in  19.  člena Zakona o športu (ZŠpo-1} — (Uradni list RS  št.29/2017}, 9.  člena Pravilnika 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v obč ini I<očevje (Uradni list RS,  
št.77/2017)  ter  8.  člena Letnega programa športa v občini Kočevje za leto  2022,  I<i ga je sprejel Obč inski 
svet občine Kočevje na svoji  22.  redni seji drse,  16.12.2021,  Občina Kočevje objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ICOČEVJE ZA LETO  2022 

1. Naročnik javnega razpisa: 
Naročnik javnega razpisa je Občina I<očevje, Ljubljanska  26, 1330  Kočevje.  

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v občini Kočevje v letu  2022  v 
skupni višini do  230.000,00  €,  od tega za »strokovni kader, vrhunski šport, razvojne in strokovne naloge 
v športu do  185.000,00  €  in za »športne objekte« do  45.000,00  €. 

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki:  3518019  Financiranje športnih 
programov -RAZPIS;  412000  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

Razpisani so naslednji športni programi:  

2.1  ŠPORTNI PROGRAMI: 

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (PŠVOM) — celoletni programi: 

- PŠVOM —predšolskih otrok (otroci, ki še niso dopolnili  6  let) 
- PŠVOM —šolskih otrok (otroci od  6  do vključno  14  let) 
- PŠVOM —mladina (otroci od  15  do vlIjučno  18  let} 

- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM) 

- ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi 
- ŠVOM usmerjeni v I<Š/VŠ: celoletni tekmovalni programi 
- ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni program športnikov  (MLR)  

- Kakovostni šport  (I<Š)  

- Celoletni tekmovalni programi 
- Dodatni program športnikov (DR) 

- Vrhunski šport  (VŠ)  

- Dodatni program športnikov (PR/MR, SR/OR) 
-Šport invalidov  (ŠI)  

- Celoletni programi športne vadbe 
- Športna rekreacija  (RE)  

- Celoletni programi športne vadbe (do vključno  65  let) 
- Šport starejših (ŠSta) 

- Celoletni programi skupinske gibalne vadbe (nad  doseženim  65.  letom)  
2.2  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  
2.3  ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

- delovanje športnih društev in zvez 
- tekmovalni nastopi  

2.4  ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
- druge športne prireditve 
- občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu (OŠZ)  
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Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim LPŠ v občini Kočevje za leto  2022,  ki je 

objavljen na spletnih straneh: 
* Občine Kočevje (http://www.kocevje.si) 

oziroma na vpogled na sedežu Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO  30,  Kočevje.  

3.  Osnovni pogoji, Ici jih morajo izpolnjevati izvajalci 

Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, in sicer: 

• športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti v športu, 

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Kočevje, 

• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje 

dejavnosti v športu, 

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v 

občini Kočevje prednost pred drugimi izvajalci programov športa. 

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

• da se pravočasni prijavijo na javni razpis, 

• so na dan objave JR registrirani in imajo sedež v občini Kočevje najmanj dve  (2)  leti oziroma 
eno  (1)  leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, 

• izvajajo svoje dejavnosti pretežno za občane občine Kočevje, 

• imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti iz preteklega leta (najem dvorane, igrišča, 

učilnice,...), 

• imajo za prijavljene dejavnosti: 

o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen 

strokovni kader za opravljanje dela v športu, 

o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za 

izvedbo dejavnosti, 

o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj  30  vadbenih tednov letno v 

obsegu vsaj  60  ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje 

celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v 

merilih drugače opredeljen, 

o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze 

športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa. 

o da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 

športa.  

4.  Posebni pogoji javnega razpisa 

Letni program športa v občini Kočevje za leto  2022  opredeljuje naslednje posebne pogoje: 

• skupni korekcijski faktor za  1.  kakovostno skupino je  1,  za  2.  kakovostno skupino je  0,8  in za  3.  

kakovostno skupino je  0,3.  

• v vsakem od razpisanih športnih programov, navedenih v  3.  členu pod točko  1,  se 

posameznemu izvajalcu prizna ena vadbena skupina, v točkah  1.3  in  1.4  se skupine lahko 

združujejo, mlajše lahko združimo z eno stopnjo starejšimi. 

• na javnem razpisu izbranim športnim programom, v katerih aktivno ne sodeluje vsaj polovica 

udeležencev s stalnim bivališčem v občini Kočevje, se točke, dodeljene za strokovni kader in 

športni objekt, korigira s korekcijskim faktorjem O,S. 

• vsakemu izvajalcu, prijavljenemu za izvedbo športnih prireditev, se letno prizna največ  dve  (2)  

športni oziroma rekreativni prireditvi. 

• programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v športu se ovrednotijo na osnovi 

podatkov o pridobljeni usposobljenosti iz preteklega leta.  
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• vsakemu izvajalcu se prizna največ  toliko udeležencev strokovnega usposabljanja ali 

izpopolnjevanja, kolikor imajo priznanih skupin kakovostnega športa (ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ 
in/ali  KŠ).  

• izvajalcu se tekmovalna vadbena skupina (ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ in  KŠ)  prizna, če je v skupini 
vsaj polovica udeležencev od minimalno določene velikosti skupine po Pravilniku  (>=50%),  pri 
čemer mora skupina doseči velikost najmanj dveh  (2)  članov. 

• izvajalcu se vadbena skupina (PŠVOM,  RE,  ŠSta in/ali  ŠI)  prizna, če je v skupini minimalno toli{<o 
udeležencev kot je minimalno določena velikost skupine po Pravilniku. 

• izvajalci morajo priložiti s strani kluba/društva potrjen seznam članov s plačano članarino (da 
se jim le-ti upoštevajo pri vrednotenju). 

• izvajalci priložijo od NPZ potrjen seznam pri NPZ registriranih članov; pri vrednotenju se 
upošteva število aktivnih tekmovalcev, ki so prijavljeni v vadbene skupine. 

• Za Občinsko športno-promocijsko prireditev za podelitve priznanj v športu se v letu  2022  
upošteva  1000  točk. 

• Glede na »razvrščanja športnih panog glede na razširjenost —število pri NPŠZ registriranih 

tekmovalcev« se za individualne panoge in/ali miselne igre upošteva naslednji kriterij:  1-10  
tekm.  (2  točki),  11-20  tekm.  (5  točk),  21-30  tekm.  (10  točk) in  31  in več  tekm.  (15  točk) 

• Za dodatne programe športnikov  (MLR,  DR) in programe vrhunskega športa  (VŠ)  lahko 
posamezni klub/društvo pri razpisu doseže skupno največ  »do  1200  točk«. 

• V tekmovalnih športnih programih (ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ,  KŠ, VŠ)  morajo ekipe in/ali 
posamezniki dokazati udeležbo na najmanj treh  (3)  tekmah uradnega tekmovalnega sistema 
NPŠZ v preteklem letu, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč  izpolniti. 

Veljajo pa tudi naslednji pogoji za vrednotenje tekmovalnih vadbenih skupin (ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ 
in  KŠ).  

• izvajalcu se tekmovalna vadbena skupina (ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ in  KŠ)  prizna, če lahko 
športniki v tem športu pridobijo kategorizacijo po Pravilih OKS 
(http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija)  oziroma je izvajalec član: 

o Nacionalne panožne športne zveze vključene v program olimpijskih iger 
o Nacionalne športne zveze, ki jo priznava OKS 
o Nacionalne športne zveze neolimpijskih športov 
(http://www.olympic.si/oks-zsz/clanice-oks-zsz/pregled).  

Morebitni presežek po LPŠ  2022  priznanih ur objekta, plača izvajalec po znižani ceni za kategorije 
PŠVOM in ŠVOM usmerjeni ter polno ceno za kategorije  KŠ, VŠ, ŠI, RE  in ŠSta.  

5. Obdobje za porabo sredstev: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do  31.12.2022.  

6. Razpisni rok: 

Rok za prijavo je do vključno  10.02.2022. 

7. Način dostave predlogov: 

Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih 

obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO  30, 1330  Kočevje, v 
zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis ŠPORT  2022  — NE ODPIRAJ«. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do  12.  ure osebno na Javni zavod za šport Občine Kočevje.  

8. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij: 

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Javnem zavodu za šport Občine 
Kočevje, TZO št.  30, 1330  Kočevje.  
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Kontaktna oseba: Sebastjan VOVKO, telefon  05/9090 580  ali  041424 617, e-naslov: programi@sport-

kocevje.si.  

9. Informacija o razpisni dokumentaciji: 

Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo vsak delovni dan od  7.  do  15.  ure na sedežu 

Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO  30, 1330  Kočevje.  

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 Komisija za izvedbo JR. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. 

vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občinska uprava v roku osmih  (8)  dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pisno s sklepom pozvala, da vlogo dopolnijo v roku osmih  (8)  dni od prejema sklepa. 

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 

razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje. 

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika o postopku in merilih 

za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kočevje in Letnega programa športa v občini 
Kočevje za leto  2022.  

Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Z 

izbranimi izvajalci bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 

Številka:  4102-0017/2022-  ,~ 

Kočevje, dne  19.01.2022  

Občina Kočevje 

Zupan: 

Vladimir Prebilič  
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