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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017) in 7. člena 
Odloka o postopku in merilih za so� nanciranje letnega programa špor-
ta v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 13/2019), Odloka o proračunu Občine 
Dobrna za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 16/2019) in Letnega programa športa 
Občine Dobrna za leto 2019 objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

ŠPORTA,KI JIH BO OBČINA DOBRNA SOFINANCIRALA IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019

I. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je so� nanciranje naslednjih programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

   1.2. ŠPORTNA REKRACIJA 

   1.2.1 Športna rekreacija občanov

   1.2.2 Šport starejših

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

4.1 Druge športne prireditve

So� nancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene 
v Letnem programu športa Občine Dobrna za leto 2019 (sprejet na 4. 
redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna, dne 12. 3. 2019).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za so� nanciranje športnih pro-
gramov

Pravico do so� nanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci 
športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odlo-
ku o postopku in merilih za so� nanciranje letnega programa športa v 
Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 13/2019):

- da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- da je njihova dejavnost izvajanje športnih dejavnosti,
- da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini Dobrna 

na dan roka poteka za prijavo na javni razpis,
- imeti morajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za 

društva),

- imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 
in organizacijske pogoje za izvedbo načrtovanih športnih de-
javnosti,

- urejeno evidenco članov s plačano članarino,
- zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 

določenim v merilih in kriterijih za izbor in vrednotenje letne-
ga programa športa v Občini Dobrna, 

- razen, če za posamezne programe v merilih ni drugače opre-
deljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi progra-
mi),

- izdelano � nančno konstrukcijo, iz katere je razviden predvi-
den vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,

- na drugih razpisih občine oziroma iz drugih proračunskih po-
stavk občine niso pridobili sredstev za iste programe, 

- imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja 
športne dejavnosti do občine, 

- dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem 
programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni 
strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega 
značaja in o varstvu osebnih podatkov,

- izpolnjevati morajo ostale pogoje v skladu s kriteriji za so� -
nanciranje programov,

- da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša 
javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.

III. Upravičenci 

Za so� nanciranje programov iz občinskega proračuna lahko kandidira-
jo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih programov:

1. športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini 
in izvajajo javne športne programe s sedežem v Občini Do-
brna,

2. zveza športnih društev Občine Dobrna,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen opra-

vljanja dejavnosti v športu s sedežem v Občini Dobrna,
4. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 

s sedežem v občini,
5. zavodi za šport in ustanove, ki so ustanovljene za splošno ko-

risten namen na področju športa s sedežem v Občini Dobrna,
6. samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci 

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v Ob-
čini Dobrna.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje uporabe

Okvirna  vrednost,  ki je na razpolago za so� nanciranje navedenih pred-
videnih programov športa, je 4.584,00 EUR. Dodeljena proračunska 
sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa predlaga-

telji dobijo na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na ali na spletni strani Občine Dobrna, www.dobrna.si, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem 
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razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem iz-

vajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti � nančno ovrednoten s planom stroškov in 

navedeni morajo biti viri so� nanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove mo-

rajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opra-
vljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis

Rok za prijavo na javni razpis je do 29. 4. 2019 do 12. ure. Za pravoča-
sno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 do 
12.00  predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobr-
na. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom 
zavržene. 

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 
Dobrna, s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2019«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

VII. Postopek obravnave prijav

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla komisija in 
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.  Vloge, ki bodo prispele po iz-

teku roka in ne bodo pravočasne ali bodo nepravilno označene, izvajalec 
razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija 
ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih 
dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlo-
go v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovo-
ljena. Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce in  programe bomo 
so� nancirali na podlagi merila in kriteriji za izbor in vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Dobrna, ki so del odloka o postopku in merilih 
za so� nanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 
16/2019). Po končanem postopku javnega razpisa bo Občina Dobrna, na 
podlagi predloga komisije, izdala odločbo o izbiri ter obsegu so� nanci-
ranja, zavrnitvi so� nanciranja programa ali področja  letnega programa 
športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o so� nancira-
nju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega 
izvajalca pozove k podpisu pogodbe o so� nanciranju izvajanja letnega 
programa športa.

VIII. Informacije

Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na 
naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl
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