
Strokovni svet za šport Javnega zavoda Ratitovec v skladu s prvim odstavkom 7.a točke Meril za izbor in finančno 
vrednotenje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Železniki objavlja: 

 
RAZPIS 

 
ZA ZBIRANJE IZVAJALCEV ZA IZVEDBO OBČINSKIH ŠPORTNIH PRVENSTEV V LETU 2014 

 
1. Naziv in sedež naročnika:  

Javni zavod Ratitovec, Strokovni svet za šport, Otoki 9a, 4228 Železniki. 
 
2. Predmet razpisa: 
Izvedba občinskih športnih prvenstev - različne športne panoge 
 
3. Pogoji javnega razpisa 

- Pravico do prijave na razpis izvajalci programa športa s sedežem v občini Železniki. 
- Pogoj za sofinanciranje občinskih športnih prvenstev v vseh kategorijah je, da sodeluje najmanj 15 

posameznikov oziroma 4 ekipe (sofinanciranje v obliki medalj ali pokalov). 
- V individualnih panogah se podeljujejo  medalje (prva 3.mesta), v kolektivnih panogah pa pokali (prva 

4. mesta). 
- Organizator pisno obvesti nekoga v okviru Javnega zavoda Ratitovec, da podeli odličja (direktor, 

predsednik SS za šport,...) 
- Vabilo za občinsko prvenstvo mora biti poslano tudi na Javni zavod Ratitovec (za objavo na spletni 

strani), prav tako pa poročilo o izvedenem občinskem prvenstvu v roku 14-ih dni po izvedbi. Najkasneje 
pa do 12.11.2014 (v primeru da se prvenstvo izvede naknadno je to potrebno v poročilo navesti) 

- Poročilo mora biti (vsebinsko, slikovno in rezultatsko)  v elektronski obliki (pdf) in tiskano poslano ali 
prinešeno na upravo JZR v pisemski ovojnici 

-  
4. Rok za prijavo predlogov na razpis je  04.12.2013. 
 
5. Dokumentacija razpisa vsebuje: 

- besedilo razpisa 
- prijavni obrazec 

 
Razpisna dokumentacija razpisa bo poslana društvom, klubom in drugim organizacijam s področja športa v 
občini Železniki, dostopna pa bo tudi na spletni strani Javnega zavoda Ratitovec http://www.jzr.si/.  
 
6. Oddaja in dostava vlog 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in mora biti 
na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
 
Vloge se pošljejo na naslov: Javni zavod Ratitovec, Otoki 9a, 4228 Železniki, do 4.12.2013 oz. morajo biti 
najpozneje ta dan oddane na pošti. 
 
Vloga mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PREDLOGI ZA OP 2014!« 
 
7. Postopek obravnavanja vlog 
Postopek razpisa bo vodil Javni zavod Ratitovec. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. Vloge bodo predstavljene Strokovni svet za šport , ki bo potrdil pregled prispelih vlog in preveril 
izbor izvajalcev občinskih športnih prvenstev v letu 2014  na dan 6.12.2013. 
 
8. Obveščanje o izboru 
O izidu razpisa bodo predlagatelji pisno obveščeni do 30.12.2013. 
  
 Gregor Habjan 
 direktor JZR


