
Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 s spr.), 7. in 10. člena 

Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini  Kranjska 

Gora (Uradni list RS, št. 68/2018) in Letnega program športa Občine Kranjska Gora za leto 

2019, ki ga je na 2. seji, dne 19.12.2018 sprejel Občinski svet Občine Kranjska Gora, Občina 

Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora objavlja 

 

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2019 v 

Občini Kranjska Gora 

 

Naziv in sedež izvajalca razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska 

Gora  

 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje : 

- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu, 

- imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje Občine Kranjska Gora in 

izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza 

Jesenice), 

- delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno leto od dneva objave 

javnega razpisa,  

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis 

prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri, 

- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco 

udeležencev programov,  

- nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z Občino 

Kranjska Gora, 

- izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in 

razpisno dokumentacijo. 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij 

letnega programa športa. 

 

Izvajalci LPŠ so:  

- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, 

- zavodi za šport po Zakonu o športu, 

- 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.  

 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi: 

1. Šport otrok in  mladine: 

- športna vzgoja predšolskih otrok, 

- športna vzgoja osnovno šolske mladine 

- športna vzgoja mladine 

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

2. Vrhunski in kakovostni šport  

3. Športna rekreacija  

4. Šport invalidov   



5. Drugi programi iz področja športa: 

- športne prireditve  

- šolanje strokovnih kadrov  

- strokovni kadri 

- športni objekti  

- informatika in propagandna dejavnost v športu 

- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni 

 

Višina razpisanih sredstev:  

EUR Namen EUR 

150.445,00  Osnovna dejavnost športnih društev  

 6.1.1. Šport otrok in  mladine (šport v vzgojno 

izobraževalnem sistemu): 

 

 6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00 

 6.1.1.2. športna vzgoja osnovno šolske mladine 1.905,00 

 6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00 

 6.1.1.5. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport 

7.187,00 

 6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00 

 6.1.9. Športna rekreacija 9.136,00 

 6.1.8. Šport invalidov   600,00 

 6.1.10. šport starejših 900,00 

 6.5.1. športne prireditve  500,00 

 6.3.1. šolanje strokovnih kadrov  700,00 

 6.3.2. strokovni kadri 50.192,00 

 6.3.5. informatika in propagandna dejavnost v športu 1.000,00 

 6.4.1. delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na 

lokalni ravni 

1.791,00 

4.818,00 6.3.2.3. Vrhunski šport- športni dodatek kategoriziram  

športnikom 

 

15.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje  

2.115,00 6.2. Športni objekti- vzdrževanje planinskih poti in postojank    

172.378,00  SKUPAJ  

 

Razpisna dokumentacija obsega:  

- Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2019 v 

Občini Kranjska Gora  

- Prijavne obrazce  

- Vzorec pogodbe 

- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini  Kranjska 

Gora (Uradni list RS, št. 68/2018) 

 

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, 

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora ali na spletni strani https://obcina.kranjska-gora.si/ . 

 

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena 

v razpisni dokumentaciji.  

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 



 

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih prijav, se bodo sredstva 

razporedila drugim izvajalcem športnih programov. Pristojna Komisija za izvedbo javnega 

razpisa predlog za prerazporeditev sredstev predlaga županu.  

 

Rok za prijavo na razpis je četrtek, 21.2.2019. Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, 

ne bodo obravnavane.  

 

Prijave je potrebno poslati v zapečateni ovojnici priporočeno po pošti ali oddati osebno v 

sprejemni pisarni na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s 

pripisom: » ne odpiraj- razpis šport 2019«. 

 

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo zavržene.  

 

Odpiranje prijav bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni po roku za prijavo na razpis in ne bo 

javno. 

 

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. 

 

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z Odlokom o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018). 

Na podlagi predloga Komisije, ki jo imenuje župan, bo izdana odločba o izbiri in obsegu 

sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa. Dokončnost odločbe bo podlaga za 

sklenitev pogodbe o sofinanciranju.   

 

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, tel.štev.: 04 5 809 809, 

vprašanja pa lahko naslovite tudi na el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si . 

 

Številka: 671-3/2019-2                                                                                   Janez Hrovat 

Datum: 24.1.2019                                                                                                župan 

                                                                                                                   

                                                                                           

 

 


