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JAVNI RAZPISI

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. in 
10. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobr-
na (Ur. l. RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) ter na podlagi Odloka 
o Proračunu Občine Dobrna za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 75/2017), Občina 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa na območju Občine 

Dobrna za leto 2018

1. Na razpis za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa za leto 2018 lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih pro-
gramov: športna društva, njihove zveze, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter ustanove, ki so 
ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 
ter neprofitne.

2. Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci 
športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
•	 imajo	sedež	in	delujejo	v	Občini	Dobrna;
•	 so	registrirani	za	izvajanje	športne	dejavnosti	najmanj	eno	leto;
•	 imajo	materialne,	kadrovske,	prostorske	in	organizacijske	pogoje	za	

uresničevanje načrtovanih športnih programov;
•	 imajo	 organizirano	 redno	dejavnost	 in	 vadbo	 za	 določene	 športne	

programe;
•	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,	plačani	članarini	ter	registriranih	

tekmovalcih (velja le za društva),
•	 da	občini	redno	dostavljajo	programe	dejavnosti	s	področja	športa,	

podatke o članstvu, o realizaciji programov in druge zahtevane po-
datke.

3. Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje 
vsebine: 
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 

ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 
(1.224,00 EUR).

1.1 interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 interesna športna vzgoja mladine 
2. športna rekreacija (916,80 EUR)
3. šport invalidov (200,00 EUR)
4. izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu (240,00 EUR)
5. pomembne mednarodne, državne, medobčinske in občinske špor-

tne prireditve (1043,20 EUR)
6. delovanje  društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne sku-

pnosti (960,00 EUR).

V primeru neporabljenih sredstev na razpisu pri določeni vsebini LPŠ se 
ta sredstva prenesejo na 6. vsebino LPŠ, to je delovanje društev, špor-
tnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti.

4. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili 
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 
32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010) in določili Letnega programa športa 
v Občini Dobrna za leto 2018, sprejetega na 21. redni seji Občinskega 
sveta Občine Dobrna, dne 12. 12. 2017.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2018 je 4.584,00 EUR na 
proračunski postavki 18009, in sicer za dejavnosti na področju športa in 
rekreacije predvidenih 3.360,00 EUR in na področju predšolske in šol-
ske dejavnosti 1.224,00 EUR.  

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018, za name-
ne, za katere so bila dodeljena. Poročila o izvedbi programov sofinan-
ciranih na podlagi tega javnega razpisa za leto 2018 morajo izvajalci 
podati, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Dobrna 
(Uradni list RS, št. 32/05, 22/06, 22/2010, 105/2010), Občini Dobrna v pi-
sni obliki najkasneje do 31. 3. 2019.

6. Predlagatelji programov podajo svoje prijave na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jim je potrebno priložiti zahtevane priloge. Razpisno 
dokumentacijo zainteresirani dvignejo v tajništvu Občine Dobrna, na 
voljo pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna: http://www.dobrna.si. 
Vse dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na Občini 
Dobrna, po tel. 03/780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na 
e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

7. Prijave na javni razpis se podajo neposredno ali pošljejo po pošti v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Na 
kuverti mora biti vidno označeno: »NE ODPRIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA NA OBMOČJU OB-
ČINE DOBRNA ZA LETO 2018!«, s pripisanim naslovom pošiljatelja. Rok 
za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018 do 12.00 ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 24. 4. 2018 do 
12.00 ure predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s skle-
pom zavržene. 

7. O izboru in  višini sredstev bodo predlagatelji programov obveščeni 
v roku 30 dni od izteka prijave na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Komisija bo na javni 
razpis prispele prijave odpirala 25. 4. 2018 ob 11.00 uri v prostorih Obči-
ne Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno.  
 
8. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Do-
brna, po tel. 03/780 10 53, pri Mateji Smrečnik v času uradnih ur ali na 
e-mail: mateja.smrecnik@dobrna.si.

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl


