
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Destrnik (Uradni vestnik 

Občine Destrnik, št. 5/2011), Popravka pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v 

občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011), Pravilnika o uporabi športne 

dvorane pri Osnovni šoli Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 2/2015) in Letnega 

programa športa občine Destrnik za leto 2019 (Uradno glasilo Slovenskih občin, št.  7/2019) 

objavlja Občina Destrnik           

 

JAVNI  RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2019 

 

 

1. NAROČNIK: Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik 

 

PREDMET RAZPISA:  sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami: 

– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok      

– športna rekreacija   

– športne prireditve  

– delovanje društva na ravni lokalne skupnosti. 

Izvajalcem se sofinancirajo redna letna dejavnost in programi.  

 
2. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:  

– Proračunska postavka 08021 – FINANCIRANJE INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE 

OTROK:  771,00 EUR, 

– Proračunska postavka 08002 – FINANCIRANJE ŠPORTA: 7.300,00 EUR, od tega za: 

 športno rekreacijo  5.513,00 EUR 

 športne prireditve in delovanje društva oziroma zveze na ravni lokalne skupnosti  

1.787,00 EUR. 

  

3. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA  
na tem razpisu imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program 

športa v RS 

 imajo sedež v občini in delujejo v interesu občine Destrnik 

 imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje 

načrtovanih programov športa 

 imajo urejeno evidenco o članstvu in vadbi ter dokumentacijo, kot določa zakon o 

društvih (velja za društva ter športne zveze) 

 prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano 

finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki ter  odhodki za izvedbo programa, 

delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 

sponzorska ali donatorska sredstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje 

športnih organizacij, zavoda za šport …). 

 

 

 



4. RAZPISNO DOKUMENTACIJO dobite v prostorih Občine Destrnik, Janežovski vrh 

42, 2253 Destrnik v času uradnih ur ali na spletni strani: http://www.destrnik.si. 

Podrobnejše informacije Metka Kajzer, tel. št.: 02 761 92 51. 

 

5. ODDAJA PRIJAV: prijave  morajo biti oddane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili 

oziroma s prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečateni ovojnici 

na naslov: Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik, s pripisom »Ne odpiraj – 

razpis šport. Prijave morajo biti oddane do  srede, 24. aprila 2019 do 16.00 ure v  

sprejemni pisarni Občine Destrnik ali oddane na pošto s poštnim žigom  do  

vključno 24. aprila 2019. 
 

6. DATUM ODPIRANJA PRIJAV: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 

z odpiranjem prijav v prostorih Občine Destrnik začela v roku 45 dni po datumu, 

določenem za oddajo. Odpiranje ne bo javno. 

Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave, ki: 

 niso bile oddane v razpisanem roku, 

 jih ni predložila upravičena oseba. 

 

7. DOPOLNITEV PRIJAVE: v primeru nepopolno izpolnjene prijave s pomanjkljivo 

dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelja pozvala, da jo v roku 5 

delovnih dni dopolni. Če je  v predpisanem roku ne bo dopolnil, bo prijava izločena in s 

sklepom zavržena kot nepopolna. 

 

8. SKLEP O IZIDU RAZPISA bodo prijavitelji  prejeli v roku 30 dni  od datuma odpiranja 

prijav.  

 

9. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene takoj po 

končanem postopku.  

 

10. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v 

proračunskem letu, za katerega velja ta razpis. 

 

11. Razpis začne veljati takoj po objavi na spletni strani občine. 

 

     

      Zadeva: 093-1/2019-1 

      Datum: 13. 03. 2019 

            

Župan Občine Destrnik: 

        Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el. 


