
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l. Rs, št. 22/98, 15/03), ter na podlagi 6. člena Pravilnika 
o sofinanciranju športa v občini Miren-Kostanjevica (Ur.l. Rs, št. 84/01 ) objavlja Občina Miren-
Kostanjevica  
 

JAVNI RAZPIS 
 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2008, 

KI JIH BO V LETU 2008 OBČINA SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki imajo sedež na območju občine Miren-
Kostanjevica: 

 Športna društva in klubi 
 Osnovna šola s podružničnima šolama in vrtci 
 Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 

dejavnosti v športu 
 Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne. 
 
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: 
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 

 Zlati sonček 
 Ciciban planinec 
 Naučimo se plavati 

2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
 Zlati sonček 
 Krpan 
 Naučimo se plavati 
 Šolska športna tekmovanja 

3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, 
5. interesna športna vzgoja mladine, 
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, 
8. šport za vse-športna rekreacija, 
9. večje športne prireditve, 
10. kakovostni šport, 
11. šport invalidov. 
 
Za programe pod točko 1. in 2. predloži prijave osnovna šola. 
 
Razpisni obrazci so na razpolago na sedežu občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren in 
na spletni strani www.miren-kostanjevica.si. Kontaktni osebi za dajanje dodatnih informacij v 
povezavi z razpisom sta Aleš Vodičar in Roberta Filipič na tel. 05330 46 70, elektronski naslov: 
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si.  
 

 
Prijava na javni razpis mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-
Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti z oznako: »Javni 
razpis – šport«, najkasneje do vključno 30.04.2008. 

 
Kuverta mora biti opremljena na naslednji način:  

- v zgornjem levem kotu: naziv in naslov prijavitelja,  
- v spodnjem levem kotu:  »PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – ŠPORT, NE 

ODPIRAJ«.  
- V spodnjem desnem kotu: naslov Občine Miren-Kostanjevica 
 



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.  
 
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.  
 
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.  
 
O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov bodo vlagatelji predvidoma obveščeni v 
roku 30 dni od odpiranja prijav, ki ga bo opravila strokovna komisija.  

 
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki: 

- ne bodo prispele v razpisanem roku,  
- ne bodo popolne,  
- jih ne bo vložila upravičena oseba,  
- ne bodo opredeljevale programov, ki bi se izvajali na področju oziroma za področje 

Občine Miren-Kostanjevica.  
 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v 
občini. 
 
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15. dneh po sprejemu proračuna. 
 
 
Številka:  
Datum: 11.04.2008 
 
 
                    Župan 
       Občina Miren-Kostanjevica 
            Zlatko Martin Marušič  

 


