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Na podlagi Odloka o sofinanciranju športa v občini Železniki (sprejet na 23. Občinski seji dne 21.4.2022) ter 

skladno z 8. točko Merili za ovrednotenje športa v Občini Železniki, Javni Zavod Ratitovec objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA 

 

 

IZBOR IZVAJALCEV ZA IZVEDBO VELIKIH MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN 

OBČINSKIH ŠPORTNIH PRITRDITEV V OBČINI ŽELEZNIKIV LETU 2022 

 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki 

 

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti: Izvedba velikih mednarodnih, državnih, državnih, 

medobčinskih in občinskih športnih prireditev v letu 2022. 

 

3. Upravičenci javnega razpisa 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci športnih programov: 

– športna društva, 

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma športne panoge, 

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 

– vrtci in osnovne šole, 

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, 

– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

– da so najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v občini Železniki v skladu z veljavno 

zakonodajo in izvajajo programe, namenjene občanom občine Železniki, 

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti. 

 

4. Višina razpisanih sredstev in uporaba kriterijev 

Skladno z Letnim  programom športa občine Železniki in Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

športa v občini Železniki, višina razpisanih sredstev znaša 3.680,45 EUR. Obdobje za porabo sredstev 

je le v proračunskem letu 2022. (do 31. avgusta 2022) 

Višina sofinanciranja za organizacijo posamezne športne prireditve se bo določila na podlagi 8. točke 

Meril za vrednotenje športa v občini Železniki, ki so sestavni del Odloka o sofinanciranju športa v 

občini Železniki in se glasi : 

»Iz proračuna Občine Železniki se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, 
državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja 
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, 
razen šolskih tekmovanj.  
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Za sofinanciranje prvih treh vrst prireditev je pogoj objava v ustreznem koledarju prireditev, za 
občinske prireditve pa objava v na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec. 
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5. Dokumentacija javnega razpisa je sledeča: 

- Besedilo javnega razpisa; 

- Prijavni obrazec; 

- Vzorec pogodbe. 

Dokumentacija je dostopna na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec: www.jzr.si  v predelku "šport" 

levo v okencu "razpisi in pravilniki". Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno na 

upravi  JZR. 

 

6. Rok za prijavo in način oddaje prijave. 

Rok za oddajo prijave je vključno z  08.08.2022.  

Prijavitelji prijavo oddajo v pdf dokumentu po e pošti,  v zaprti ovojnici v pisarni direktorja Javnega 

zavoda Ratitovec ali priporočeno po navadni pošti na naslov »Javni zavod Ratitovec, otoki 9a, 4228 

Železniki«, najkasneje do 08.08.2022 (v vseh primerih se upošteva se datum oddaje prijavnice).  

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, biti na ustreznih mestih podpisana in 

žigosana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti 

izpisano: »NE ODPIRAJ –ŠPORTNE PRIREDITVE 2022«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan 

naslov prijavitelja.  

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. V primeru napačnega 

načina oddaje prijave se la ta lahko zavrže. 

 

7. Postopek obravnave prijav. 

Postopek javnega razpisa vodi Strokovni svet za šport, ki deluje v okviru Javnega zavoda Ratitovec. 

Prijave se ocenjujejo skladno z 9. točko Meril za vrednotenje športa v občini Železniki, ki je sestavni 

del Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Železniki. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba 

ali prijave, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavržene. Strokovni svet oceni vloge in nato izda 

sklep o izbiri izvajalcev. 

 

8. Datum odpiranja prijav. 

Strokovni svet za šport bo prispele prijave obravnaval do dne 14.08.2022 ob 20. uri v pisarni 

direktorja JZR.  

 

http://www.jzr.si/
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9. Dodatne informacije. 

Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko dobite pri direktorju Javnega zavoda Ratitovec,      

g. Gregorju Habjanu, tel.: 04 510 04 10 oz z vprašanji na e mail;  info@jzr.si .   

 

10. Obveščanje o izboru. 

O izidu Javnega razpisa bodo predlagatelji s sklepom obveščeni najkasneje v 8 dneh po odpiranju 

prijav. Z izvajalcem bo Javni zavod nato sklenil pogodbo o sofinanciranju športnih prireditev in po 

prejetju podpisane vloge le te tudi sofinanciral. 

 

 

Direktor Javnega zavoda Ratitovec: 

Gregor Habjan 

Predsednik strokovnega sveta za šport: 

Boris Kavčič 

 

 

 

 

 

 

Železniki 08.07.2022 

 

 


