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Ob�ina Brezovica, na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Pravilnika o postopkih 
in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Ob�ini Brezovica (Ur. list RS, št. 
15/2009), Odloka o prora�unu Ob�ine Brezovica za leto 2009 (Ur. l. RS št. 110/2008) in 
Letnega programa športa v ob�ini Brezovica za leto 2009, ki ga je sprejel Ob�inski svet 
Ob�ine Brezovica na 18. redni seji dne, 12.3.2009, objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009 v Ob�ini 
Brezovica 

 
I. Predmet razpisa 
 
Iz prora�unskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v skladu z letnim 
programom športa v Ob�ini Brezovica, upoštevajo� prora�unske možnosti in na�elo, da so 
prora�unska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za naslednje 
vsebine: 
 
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let) 
1. “Zlati son�ek” in “Ciciban planinec” 
2. Drugi športni programi in dejavnosti za predšolske otroke, ki upravi�ijo svojo vlogo in 
pomen za razvijanje osnovnih gibalnih znanj otrok  

1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) 
1. “Zlati son�ek” 
2. “Krpan” 
3. “Mladi planinec” in Planinska šola 
4. “Nau�imo se plavati” 
5. Drugi športni programi - izven okvira obveznega pouka 
1.3 Interesna športna dejavnost mladine in študentov (od 15 do 25 let) 
1. 80-urni programi v izbranih športnih panogah 
2. “Mladi za mlade” 
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT (ŠPORT MLADIH DO 18 LET) 
2.1 Individualne športne panoge 
2.2  Kolektivne športne panoge 
3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

4. KAKOVOSTNI in VRHUNSKI ŠPORT 
4.1 Individualne športne panoge 
4.2 Kolektivne športne panoge 
5. ŠPORTNA REKREACIJA 
5.1 Programi organizirane športno rekreativne vadbe na skupino, v kateri sodeluje najmanj 12 
�lanov/�lanic društva ali udeležencev programa. 

5.2 Planinska skupina 
5.3 Planinski tabor 
6. ŠPORT INVALIDOV 
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6.1 Programi vodene rekreativne vadbe 
6.2 Udeležba na uradnih tekmovanjih za invalide, organiziranih drugje na ravni države                                               
7. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV 
8. ŠPORTNE PRIREDITVE 
8.1 Ob�inska, medob�inska in podro�na šolska tekmovanja 
8.2 Organizacija in izvedba športnega tekmovanja na ob�inski ravni v lokalno tradicionalnih 
kolektivnih in individualnih športnih panogah športna dejavnost mladine in študentov (od 15 
do 25 let) 

8.3 Javne množi�ne športne prireditve (tek, kolesarstvo,...) 
8.4 Ve�je prireditve športnih društev in klubov, ki praznujejo okrogle obletnice delovanja in 
ob jubileju izvedejo javno športno rekreativno prireditev 

8.5  Planinski izlet, pohod, tura, turni smuk, planinsko orientacijsko tekmovanje 
9. DELOVANJE DRUŠTEV 

 
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2009 je tolikšna, kot jo 
dolo�a Odlok o prora�unu Ob�ine Brezovica za leto 2009, in sicer gre za sredstva v višini 
76.578,00 EUR. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Letnim programom športa za leto 
2009, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo 
sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem podro�ju športa v skladu z merili in 
to�kovanjem prijav. 
 
II. Razpisni pogoji 
 
Za sofinanciranje programov športa iz ob�inskega prora�una lahko kandidirajo naslednji 
izvajalci programov: 
– športna društva in klubi; 
– zveza športnih društev; 
– zavodi s podro�ja vzgoje in izobraževanja; 
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podro�ju športa. 
 

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– imajo sedež v ob�ini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem obmo�ju ter imajo 

ve� kot polovico �lanov s stalnim prebivališ�em v Ob�ini Brezovica, 
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu, 
– delujejo najmanj eno leto, 
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo programov prijavljenih na javni razpis, 
– �e so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco �lanstva in evidenco 

udeležencev programov in imajo najmanj 20 �lanov s pla�ano �lanarino 
– izvajalci kolektivnih športov igrajo doma�e tekme na obmo�ju ob�ine, 
– ob�ini redno dostavljajo poro�ila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke. 
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III. Rok in na�in prijave 
 

Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natan�en opis programov, 
dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na predpisanih obrazcih, ki jih lahko prejmejo na Ob�ini 
Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti. 
 
Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh ob�ine 
Brezovica, http://www.brezovica.si 
 
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: 
– oddani po dolo�enem roku za oddajo prijav, 
– neustrezno naslovljeni in 
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 

dopolnitev prijav, ki bo dolo�en v pisnem obvestilu o dopolnitvi.  
 
Zadnji rok za zbiranje prijav je 24. 4. 2009, poslane po pošti ali oddane osebno na Ob�ino 
Brezovica do 12. ure.  
 
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Ob�ina 
Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni 
razpis za šport 2009" Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natan�en naziv in naslov 
predlagatelja. 
 
IV. Postopek obravnave prijav 
 
V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za 
vrednotenje letnega programa športa v Ob�ini Brezovica, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega 
razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za namene, za katere so bila dodeljena. 
 
Nepopolne vloge bodo morali vlagatelji v naknadno dolo�enem roku dopolniti, sicer se bo 
vloga zavrgla. 
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveš�eni v roku dveh mesecev po odpiranju prijav. 
 
Dodatne informacije: Ob�ina Brezovica, Oddelek za družbene dejavnosti, Urban Acman, tel.: 
01/3601-774. 
 
Številka: JRS-1/2009 
Datum: 16.3.2009 

 Župan Ob�ine Brezovica 
 Metod Ropret 


