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Občina Rogatec objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 7. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 
ZNOrg), 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Rogatec (Uradni list RS, št. 5/17 in 59/17; v nadaljevanju Pravilnik) in Letnega programa športa v 
Občini Rogatec za leto 2020 (sprejetega na seji OS dne 23.1.2020)  
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI ROGATEC V LETU 2020 
 

1. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA:  
OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  ROGATEC 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2020 in 
sicer naslednjih področij športa: 

•••• ŠPORTNI PROGRAMI:  
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
- Kakovostni šport 
- Športna rekreacija 

•••• RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU   
        -     Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  

•••• ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
       -     Delovanje športnih društev in zvez 

•••• ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  
       -      Druge športne prireditve 

 
3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Pravico do sofinanciranja izvajanja Letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2020 imajo  
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

• so registrirani in imajo sedež v občini Rogatec najmanj dve (2) leti, 

• 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.  

 
Kot kandidati za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa iz občinskega proračuna lahko, ob 
izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci: 

• športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti kot glavne dejavnosti 
društva (standardna klasifikacija dejavnosti R93.1 – športne dejavnosti) v Republiki 
Sloveniji,  

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Rogatec,  
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu.  



Izvajalci letnega programa športa, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali 
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2020 ne bodo upravičeni do namenskih 
sredstev proračuna Občine Rogatec. 
Izvajalci programov lahko s posameznimi programi za proračunska sredstva Občine Rogatec, 
kandidirajo le enkrat. Če se izvajalec s svojim programom prijavi še na kateri drugi javni razpis lokalne 
skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih 
predmetnega pravilnika. 

4. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Rogatec v Odloku o proračunu Občine Rogatec za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20) na proračunski postavki 441810 Programi športa – JR, v višini 
51.500,00 EUR v skladu z Letnim programom športa v Občini Rogatec za leto 2020 in sicer: 
 

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine……………………..…….....4.200,00 EUR,  
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami……...…………..1.500,00 EUR, 
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kak. in vrh. Šport.………25.100,00 EUR, 
- Kakovostni šport…………..…………………………………………………..5.000,00 EUR, 
- Športna rekreacija……………………………………………………………..3.600,00 EUR, 

        -     Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu…………....2.800,00 EUR,  
        -     Delovanje športnih društev in zvez…………………………………………..6.800,00 EUR, 
        -     Druge športne prireditve………………………………………………………2.500,00 EUR. 
 

5. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV 
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v 
Občini Rogatec, ki so sestavni del Pravilnika in so priloga razpisne dokumentacije.  

 
6. NAČIN IN ROK ZA PRIJAVO 
Vlagatelji morajo prijave na razpis podati izključno na obrazcih, ki jih vsebuje  razpisna dokumentacija 
in predložiti vse zahtevane priloge in dokazila. 
Prijave morajo kandidati  poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: OBČINA 
ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec, do vključno 6. marca 2020. Za pravočasno se šteje 
prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 6. marca 2020 oziroma je bila do tega dne 
do 14. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora biti v zaprti ovojnici s pripisom »JAVNI 
RAZPIS ŠPORT 2020 - NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. 
 
7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV 
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 14.02.2020 do 06.03.2020 na vložišču 
Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, v ponedeljek, torek in četrtek  med 8. in 15. uro, v sredo 
med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ali na spletni strani Občine Rogatec: 
http://obcina.rogatec.si/. 
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.30 do 
13.30 ter v sredo od 10. do 16. ure na naslovu: 

•••• OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, Rogatec, Agata TEPEŠ, tel. 812-10-26, 
faks: 812-10-12, e-mail: agata.tepes@rogatec.si 
 

 
8. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
Odpiranje prijav bo 11. marca 2020 ob 18. uri v prostorih Občine Rogatec. Odpiranje prejetih vlog ni 
javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja 
prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini 
Rogatec za leto 2020. 
 
9. PORABA ODOBRENIH SREDSTEV 
Odobrena proračunska sredstva morajo  biti porabljena v proračunskem letu 2020, in sicer na način, 
ki velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi ter v skladu s pogodbo.  
 
Številka: 671-0001/2020 
Datum: 31.01.2020        

                                  ŽUPAN  
                                            Martin Mikolič, univ.dipl.inž.,l.r. 


