
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 15/03), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
športa v občini Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 84/2001), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 30/2010) ter Letnega 
programa športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 30/2010), Občina Miren-
Kostanjevica objavlja  
 

 
JAVNI RAZPIS 

 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA  

V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2010 
       
 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa, ki se bodo izvajali na območju 
ali za območje Občine Miren-Kostanjevica v letu 2010. 

 
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki imajo sedež na območju Občine Miren-

Kostanjevica: 
− športna društva,  
− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju 

Občine Miren-Kostanjevica,  
− zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki) in druge organizacije, ki so 

na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa, 

− osnovna šola s podružničnima osnovnima šolama in vzgojno varstveni zavodi. 
 

3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:  
− imajo sedež v Občini Miren-Kostanjevica in izvajajo programe pretežno na območju 

občine, 
− imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnostih,  
− imajo organizirano redno vadbo, 
− imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini v skladu z Zakonom o 

društvih (velja za športna društva), 
− občini redno in v pogodbeno določenih rokih dostavljajo poročila o realizaciji 

programov ter druge zahtevane podatke. 
Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja športnih programov tudi nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki nimajo sedeža v Občini Miren-Kostanjevica, v primeru, da za naše občane 
izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih 
programov in so pomembni za občino. 

 
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: 

− Športna vzgoja otrok, mladine in študentov:  
i. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Ciciban planinec, 

Naučimo se plavati) 
ii. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo 

se plavati, Šolska športna tekmovanja) 
iii. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
iv. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 



− Športna rekreacija, 
− Kakovostni šport, 
− Vrhunski šport, 
− Športno-rekreativne prireditve, 
− Delovanje športnih društev. 

 
5. Višina razpisanih sredstev za leto 2010 znaša 51.400 EUR.  

 
6.  Dodeljena sredstva morajo biti, v skladu s predpisi, porabljena do 31.12.2010. 

 
7. 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: 

− Prijava na razpis 
− Obrazec 1 - Splošni podatki 
− Obrazec 2 - Podatki o članstvu in dosežkih 
− Obrazec 3 - Vsebinsko poročilo za leto 2009 (opisno), 
− Obrazec 4 - Letno finančno poročilo za leto 2009 
− Obrazec 5 - Letni finančni načrt za leto 2010  
− Fotokopija letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 

2009, 
− Ustrezen obrazec glede na prijavljeni program (obrazci 6-13).   

V primeru, da se prijavitelj prvič prijavlja na razpis oz. v primeru sprememb pri poslovanju 
društva, je dolžan oddati še naslednje priloge:  

- Fotokopija odločbe o vpisu v register društev,     
- Fotokopija statuta društva,        
- Obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti.  

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. 
05330 46 77, elektronski naslov: roberta.filipic@miren-kostanjevica.si.  

  
8. Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS ŠPORT 2010 – NE ODPIRAJ« mora biti 

oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren 
ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 17.05.2010. 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.  
 
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo pozvani, 
da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s sklepom 
zavrže. 
 
9. Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih 

dokumentov, pomena izvajanja programa za občane občine Miren-Kostanjevica ter v 
skladu z Normativi in kriteriji za vrednotenje programov športa,  ki so sestavni del 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah sofinanciranju športa v Občini Miren-



Kostanjevica (Ur.l. RS, št. 30/2010), ugotavljala in predlagala strokovna komisija za 
ocenjevanje in vrednotenje na javni  razpis prispelih vlog.  

 
10. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov bodo vlagatelji predvidoma 

obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prijav, ki ga bo opravila strokovna komisija.  
 
11. Z vlagatelji, katerim bo priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju 

programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2010.  
 
  
Številka: 671-0002/2010-1 
Datum: 16.4.2010 
 
 
                    Župan 
       Občina Miren-Kostanjevica 
            Zlatko Martin Marušič  
  

 
 
 


