
 
 
Številka: 671-0007/2014-2 
Datum: 29.7.2014    
 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren na podlagi Odloka o proračunu Občine Miren-
Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13), Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/12) ter Letnega programa športa v Občini Miren-
Kostanjevica za leto 2014 objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA  

VZDRŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA  
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 

       
 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na 
področju športa, ki se bodo izvajali na območju Občine Miren-Kostanjevica v letu 2014. 

 
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, ki imajo sedež v Občini Miren-
Kostanjevica. 

 
2. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:  

− imajo sedež v občini in izvajajo programe pretežno na območju občine, 
− imajo najmanj 100 registriranih tekmovalcev, kar izhaja iz potrdil ustreznih panožnih 

športnih zvez, 
− dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
− imajo organizirano redno vadbo, 
− imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o 

društvih, 
− občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji 

programov ter druge zahtevane podatke, 
− nimajo neporavnanih obveznosti do občine. 

 
3. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: 

− Investicijsko vzdrževanje objektov in gradnja 
− Investicijsko vzdrževanje travnatih površin 
− Nabava športne opreme 
− Nabava ostale opreme. 

 
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 znaša 40.000 EUR.  

 
5.  Dodeljena sredstva morajo biti, v skladu s predpisi, porabljena do 31.12.2014. 

 
6. Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisani razpisni dokumentaciji. Prijava mora 

vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji in 
sicer: 

− Obrazec 1 - Splošni podatki 
− Obrazec 2 - Podatki o članstvu  
− Obrazec 3 – Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju športa v letu 2014 
− Obrazec 4 - Letno finančno poročilo za leto 2013 



− Obrazec 5 - Letni finančni načrt za leto 2014  
  

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Miren-Kostanjevica, lahko pa jo prevzamete tudi v tajništvu občine. Kontaktna 
oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Roberta Filipič, tel. 05 330 
46 77, elektronski naslov: roberta.filipic@miren-kostanjevica.si.  
  

7. Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS ŠPORT 2014, INVESTICIJE – NE 
ODPIRAJ« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, 
Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do 
vključno 1.9.2014. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na 
pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure.  
 
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, prijavitelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, 
da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom 
zavrže. 

 
8. Vrednost sofinanciranja prijavljenih vsebin (investicijskih projektov) se določi glede na 

vrednost posamezne vsebine ter v odvisnosti od števila prispelih vlog prosilcev. 
 

9. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je imenoval župan Občine Miren-
Kostanjevica. Odpiranje vlog bo komisija opravila v roku osmih dni od roka za predložitev 
vlog. Komisija bo preverila utemeljenost prijavljenih vsebin (investicijskih projektov) in 
ocenila vloge glede na vrednost posamezne vsebine ter v odvisnosti od števila prispelih 
vlog prosilcev.  Komisija bo pripravila predlog prejemnikov sredstev. 

 
10. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja bodo prijavitelji predvidoma obveščeni v roku 30 

dni od dneva odpiranja prijav. 
 
11. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način 

koriščenja proračunskih sredstev.   
 
 

           
              
                                                                                                  Zlatko Martin Marušič 

                                                              Župan 


