
NAVODILA VLAGATELJEM NA JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče za leto 2020 

 
 
 
1. IZVAJALEC RAZPISA 
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče 

 
2. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020 na 
podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče (Uradni list RS 
št. 29/18). 
 
Sredstva v skupni višini do 57.565 EUR se, v skladu z letnim programom športa Občine Braslovče za leto 2020, 
namenijo za sofinanciranje naslednjih programov: 

1. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine do 4.500 EUR 
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM) – programi  redne 

vadbe ekip in posameznikov 22.065 EUR 
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM) – prioritetni šport 

dvoranska odbojka 19.000 EUR 
4. Športne prireditve do 7.000  EUR 
5. Delovanje športnih društev in zveze 5.000 EUR 

 
 
3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU IN MERILA  
 
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, zveze športnih društev, zavodi in drugi izvajalci, registrirani za 
izvajanje dejavnosti v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- imajo sedež ali registrirano podružnico v občini Braslovče najmanj 1 leto  
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto  
- imajo organizirano vadbo oziroma izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa 
- imajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje programov, ki so predmet razpisa 

V kolikor se na razpis prijavi izvajalec, ki ima v občini Braslovče registrirano podružnico, se pri razvrščanju 
športne panoge, v kateri deluje, in vrednotenju programov upoštevajo le udeleženci s stalnim bivališčem v občini 
Braslovče. 
 
Pri vrednotenju programov se upoštevajo merila za vrednotenje letnega programa športa (Uradni list RS št. 
29/18). Ne glede na določila meril za vrednotenje letnega programa športa pod točko 3.3, maksimalna vrednost 
točke za sofinanciranje športnih prireditev znaša 13 EUR. 
 
4. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 
 
Popolna vloga mora vsebovati: 

1. izpolnjen obrazec VLOGA ŠPORT 2020  
2. izpolnjen obrazec FINANČNO POROČILO 
3. izpolnjene obrazce glede na prijavljeno vsebino:  
- obrazec A – prostočasni programi 
- obrazec B – ŠVOM individualne športne panoge in miselne igre* 
- obrazec C – ŠVOM kolektivne športne panoge*  
- obrazec D – ŠVOM prioritetni šport dvoranska odbojka 
- obrazec E – prireditve  

 
* Izvajalci, ki bodo oddali vloge za sofinanciranje programov ŠVOM za individualne in kolektivne športne panoge 
ter miselne igre, morajo obrazcu B in C obvezno priložiti kopijo odločbe o vpisu v Razvid strokovno 
usposobljenih in izobraženih športnih delavcev, ki izvajajo te programe. V kolikor strokovni delavec še ni prejel 
odločbe o vpisu v razvid, mora izvajalec ob prijavi na razpis priložiti kopijo vloge za vpis v razvid, odločbo pa 
mora priložiti do podpisa pogodbe. 
 
Vlagatelji naj dosledno izpolnijo vse zahtevane podatke v vlogi in obrazcih in priložijo vse zahtevane dokumente.  
 



Obrazci so na voljo na spletni strani Občine Braslovče in na sedežu občine po predhodnem dogovoru.  
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom in izpolnjevanjem vloge je Renata Marolt, tel.: 03 
703 84 12, e-pošta: renata.marolt@braslovce.si.  
 
 
5. NAČIN OBRAVNAVE VLOG 
 
Vlagatelji se na javni razpis lahko prijavijo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Braslovče 
dalje. 
 
Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2020.   
 
Vloge, ki bodo prispele na javni razpis, bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Vlagatelj bo v 
primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvan k odpravi pomanjkljivosti. Če vlagatelj pomanjkljivosti ne bo 
odpravil v roku, bo njegova vloga s sklepom zavržena. 
 
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavrnjene. 

 
 
6. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS IN ROK V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O 

REZULTATIH RAZPISA 
 
Razpis za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče za leto 2020 je odprt do vključno 30. 6. 
2020. 
 
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov Braslovče 22, 3314 Braslovče ali po elektronski 
pošti (skenirano vlogo) na naslov obcina@braslovce.si na predpisanih obrazcih. Obrazci so na voljo na spletni 
strani Občine Braslovče in na sedežu Občine Braslovče. 
 
Vloge bodo obravnavane najkasneje do 31. 7. 2020. 
 
Vlagatelji, ki bodo vloge oddali pravočasno in bodo le te popolne in bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo o 
izidu razpisa obveščeni najkasneje do 31. 8. 2020 s sklepom upravnega organa Občine Braslovče.  
 
O morebitni pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Braslovče. 
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