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Številka: 671-4/2019-3 
Datum: 16.12.2019 
 
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS; št. 22/98), 15. člena Statuta Občine 
Mirna Peč (Ur. l. RS 59/07, 14/08, 40/10)  in 7. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 48/2019) objavlja Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč 
 

 javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju športa 

 v OBČINI MIRNA PEČ 
v letu 2019 

 
 
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Mirna Peč za področje športa je 
sofinanciranje programov v skupni višini 14.730,00 EUR v letu 2019 s področij: 
 
A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
- Prostočasni športni program, 
- Šolska športna tekmovanja, 
- Celoletni športni program, 
- Programi v počitnicah in ob pouka prostih dnevih, 
- Dodatne ure športne dejavnosti v šoli. 
B) ŠPORTNA REKREACIJA  
- Celoletni ciljni športno rekreativni programi. 
C) ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORTE V NARAVI 
- Športni objekti in površine za šport v naravi društev 
Č) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU   
- Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni  
D) ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  
- Druge športne prireditve  
E) ŠPORTNE NAGRADE ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE 
 
     
2. Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih 
programov na območju Občine Mirna Peč: 
Izvajalci LPŠ so:  
- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,  
- zavodi za šport po Zakonu o športu,  
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,  
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove,  
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,  
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v 
Republiki Sloveniji,  
- zasebni športni delavci, 
- lokalna skupnost.  
 



Za športne nagrade na področju kakovostnega in vrhunskega športa se lahko prijavijo 
posamezniki s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč, ki so pridobili status 
kategoriziranega športnika po kategorizaciji, ki jo pripravlja Olimpijski komite Slovenije - 
Združenje športnih zvez. 
 
3. Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,  
- imajo sedež v Občini Mirna Peč, izvajajo program v Občini Mirna Peč, 
- v ne tekmovalnih programih redne vadbe morajo biti so v program pretežno vključeni 
prebivalci Občine Mirna Peč, 
- delujejo in imajo sedež v Občini Mirna Peč najmanj eno leto od dneva objave javnega 
razpisa,  
- imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (lastne ali najemne),  
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov,  
- imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco 
udeležencev programov,  
- da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež 
lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih 
organizacij, zavoda za šport …),  

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali projekta športa, s katerim 
kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,  

– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Mirna Peč, 

- izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpisno 
dokumentacijo.  
 
Pogoj iz druge alinee prvega odstavka tega člena- sedeža v Občini Mirna Peč ne velja za 
Agencijo za šport, in sicer za sofinanciranje regijskih programov s področja športa ter za 
program športne nagrade kategoriziranim športnikom, ki se dodelujejo športnikom, s stalnim 
prebivališčem v Občini Mirna Peč. 
 
4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov športa v občini in delitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna so navedeni v Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega 
programa športa v Občini Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2019), ki ga je 
sprejel Občinski svet občine Mirna Peč. 
 
5. Odpiranje vlog bo potekalo v roku 15 dni od zaključka razpisa, odločitev o dodelitvi 
finančnih sredstev sprejme občinska uprava Občine Mirna Peč v zakonskem določenem 
roku. Vlagatelj lahko v roku 8 dni od prejema odločitve vloži pritožbo zoper odločbo na 
župana Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. 
 
6. Župan Občine Mirna Peč z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju 
izbranih programov, v kateri se časovno opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora 
nad porabljenimi sredstvi.  
 
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev športnih programov je do 
vključno 31.1.2020. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila 
vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do 
konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 
12. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. Nepopolne in nepravočasne 
vloge se vrnejo vlagateljem. Vloga mora vsebovati: Obrazec 1: Splošni podatki ali 



       OBČINA MIRNA PEČ       

                    Trg 2  Tel.: 07/3936100  

                    8216 Mirna Peč  Fax.: 07/3936107  

                 S L O V E N I J A           e-mail:obcina.mirnapec@siol.net 

 

 

Obrazec 1/1 Splošni podatki- kategorizirani športniki, Obrazec 2: Izpolnjevanje 
pogojev za sodelovanje na razpisu, Obrazec 3A ali/in 3B1 ali/in 3B2 ali/in 3C ali/in 3Č 
ali/in 3D ali/in 3E: Prijava za sofinanciranje programov oz projektov. 
  
8. Izvajalci športnih programov v Občini Mirna Peč dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v 
zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje športnih programov - ne odpiraj”, na naslov 
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. 
 
9. Predlagatelji programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu 
Občine Mirna Peč v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Mirna Peč: 
https://www.mirnapec.si/. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na 
sedežu občine ali preko telefona (07) 39 36 100, pri ga. Nataši Rupnik. 
 
10. Občina Mirna Peč lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic 
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
 
 
          Župan 

     Občine Mirna Peč 
               Andrej Kastelic 
 
 
 
          


