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Občina Trzin na podlagi Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17), Pravilnika o vrednotenju in 
sofinanciranju programov športa v Občini Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 7/11) in Letnega programa 
športa v Občini Trzin za leto 2017 (Uradni vestnik OT, 
št. 15/16) objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE VRHUNSKEGA 

ŠPORTA V OBČINI TRZIN ZA LETO 2017 
 
 
Naziv in sedež naročnika: Občina Trzin, Mengeška 
cesta 22, 1236 Trzin. 
 

1. Predmet razpisa  
 
Sredstva po tem javnem razpisu se namenijo za 
sofinanciranje programov vadbe in tekmovanj 
vrhunskih športnikov s stalnim prebivališčem v Občini 
Trzin, ki imajo veljaven status svetovnega, 
mednarodnega ali perspektivnega razreda na podlagi 
kategorizacije po OKS-ZŠZ. 
 
Do sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog niso 
upravičeni izvajalci letnega programa športa, ki 
dodeljenih sredstev v preteklem letu niso izkoristili. 
 
Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni 
na podlagi določil in v obsegu določenem v Pravilniku o 
vrednotenju programov športa v Občini Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 7/11, v nadaljevanju Pravilnik). 
 

2. Pogoji za prijavo 
 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 3. člena 
Pravilnika kandidirajo vrhunski športniki z območja 
Občine Trzin, za pridobitev subvencije Občine Trzin za 
stroške vadbe in tekmovanj. Vsebina in obseg 
programov vrhunskega športa, ki se sofinancirajo iz 
sredstev občine so določena v četrti točki 5. člena 
Pravilnika. 
 
Pogoji za dodelitev sredstev za vrhunski šport:  

- stalno prebivališče v Občini Trzin, 

- status svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda, ki se ugotavlja na 
podlagi uradnih obvestil OKS-ZŠZ, 

- članstvo v športnem društvu oz. klubu s 
sedežem v Občini Trzin. 

 
  

3. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Sredstva za sofinanciranje programov vrhunskega 
športa v višini 2.000,00 EUR (bruto) so zagotovljena na 
proračunski postavki PP0165.  
 
 
 

4. Merila za izbor 
 
Komisija bo programe ocenila po merilih iz Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju programov športa v 
Občini Trzin.  
 
Vrhunske športnike občina sofinancira na podlagi 
njihove kategorizacije, ki se ugotavlja na podlagi uradnih 
obvestil OKS-ZŠZ: 

- status svetovnega razreda največ 1200 ur 
programa, 

- status mednarodnega razreda največ 1000 ur 
programa, 

- status perspektivnega razreda največ 800 ur 
programa. 

 
 

5. Obvezni sestavni deli prijave 
 

Vsak prijavitelj predloži: 
- izpolnjen Obrazec 1 »Prijava na razpis-

vrhunski šport Trzin 2017« 
- potrdilo o kategorizaciji po OKS-ZŠZ za leto 

2017 (velja tudi začasno potrdilo), 
- izkazano članstvo (za leto 2017) v športnem 

društvu oz. klubu s sedežem v Občini Trzin. 
 
Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni v elektronski obliki in 
podpisani ter žigosani. 
 
 

6. Rok za prijavo na razpis in obravnava 
prijav  

 
Prijave na razpis morajo biti oddane na vložišče Občine 
Trzin v času uradnih ur oziroma poslane priporočeno 
do 15.09.2017 v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za 
vrhunski šport 2017 – ne odpiraj!«. Vse prijave 
prispele po roku, se bodo štele za prepozne in bodo s 
sklepom zavržene. 
 
Postopek izbire in ocenjevanja prijav bo vodila 
strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine 
Trzin. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma v 
četrtek, 21.09.2017 na sedežu Občine Trzin, Mengeška 
cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in 
vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih 
prijave ne bodo popolne oziroma izpolnjene v skladu s 
tem razpisom ali Pravilnikom pozvala, da prijave v roku 
8 dni dopolnijo. Če prijavitelj prijave ne dopolni v 
zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 
O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni v 
30 dneh po končanem razpisu. Zoper ta sklep je možen 
ugovor županu v roku 8 dni od vročitve odločbe. 
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. 
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Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju, v katerih bodo podrobneje opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 
 

6. Terminski plan porabe sredstev 
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2017. 
 
 

7. Razpisna dokumentacija in obrazci 
 

Vsi dokumenti in predloge obrazcev bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Trzin. Za informacije v zvezi z 
razpisom je pristojen Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec 
za družbene dejavnosti (matjaz.erculj@trzin.si ali na 01 
564 45 44). 
 

8. Končna določba 
 

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka zadeve: 41010-0004/2017-1 
Datum: 23.8.2017  
 
                                                                 Župan 
     Peter LOŽAR, l.r. 
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