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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17) in 12. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega progama športa v Občini Mislinja (Ura-
dni list RS, št. 77/09 in Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 53/17), Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2017) Občina Misli-
nja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE IZVAJANJA 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
V OBČINI MISLINJA IN 

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ 
V POSODABLJANJE ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE V OBČINI 

MISLINJA, V LETU 2018
1. PREDMET RAZPISA 
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, 

MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO 
UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA 
PROGRAMA:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
3. KAKOVOSTNI ŠPORT 
4. VRHUNSKI ŠPORT 
5. ŠPORT INVALIDOV 
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 

IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV TER 
ŠPORTNE PRIREDITVE

Sredstva za sofinanciranje programov športa v letu 2018 
so predvidena v proračunu Občine Mislinja v višini 

54.463,00 €, za investicije je predvidenih 12.960,00 € ter za 
upravljanje športnih objektov 3.100,00 €.

2. POGOJI RAZPISA

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov:
• športna društva, ki imajo sedež v občini Mislinja,
• da izvajajo programe na območju in za občane občine 

Mislinja,
• zveza športnih društev, ki jo ustanovijo športna društva s 

sedežem na območju občine Mislinja
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organiza-

cije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa,

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri iz-
vajanju programov športa v občini Mislinja. 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosil-
ci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
• da imajo sedež v občini Mislinja,
• da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem 

področju,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

• da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih 
tekmovalcih, 

• občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja 
športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji progra-
mov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke, 

• imajo športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu,
• da delujejo vsaj dve leti.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem 
interesu.

Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Mislinja se 
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračun-
ski postavki. S sredstvi za gradnjo javnih športnih objek-
tov se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje športnih 
objektov, ki so v lasti ali upravljanju društev. Sofinancira-
jo se lahko tudi storitve na področju svetovanja, ki obsega 
vzdrževanje in obratovanje objekta, kot tudi vzdrževanje jav-
nih športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju društev. 
Prav tako se lahko financira tudi športna oprema za tiste 
objekte, ki so v lasti ali upravljanju društev. Društva, ki na 
podlagi koncesijske pogodbe z občino upravljajo javne špor-
tne objekte, so dolžna, v primeru, da objekte tudi komerci-
alno tržijo oz. zaračunavajo uporabo športnih površin, stro-
ške vzdrževanja pokrivati iz plačane uporabnine. Razdelitev 
sredstev za investicije, operativno vzdrževanje na posame-
znega nosilca je odvisno od planiranega denarja v proraču-
nu in števila prosilcev.
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3. VSEBINA VLOGE – PROGRAMI ŠPORTA

Društvo mora k razpisni dokumentaciji priložiti:
• izpolnjeni obrazci po razpisanih področjih;
• dokazilo o registraciji (kopija odločbe o registraciji od pri-

stojnega upravnega organa in kopija obvestila Statistične-
ga urada RS o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti);

• potrjen dokument o plačani društveni članarini, nakaza-
ni na TR društva kot dokazilo, da so bile članarine plača-
ne in so del društvenega prihodka. Iz dokumenta mora 
biti razvidno število članov in višina letne članarine;

• potrjen dokument o plačani članarini nacionalni panožni 
zvezi, kjer pooblaščeni predstavnik nacionalne panožne 
zveze s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine pla-
čane. Iz dokumenta mora biti razvidno število registrira-
nih članov in višina letne članarine;

• druge zahtevane priloge, razvidne na posameznem 
obrazcu.

Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem 
interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi 
točk iz tega naslova.

4. ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V 
POSODABLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
4.1 Sofinanciranje investicij v posodabljanje športne 

infrastrukture. Občina Mislinja bo v letu 2018 
namenila določena sredstva za sofinanciranje športne 
infrastrukture.

4.2 Investicijski projekti v športne objekte se bodo 
vrednotili po naslednjih merilih:

4.2.1 Skladnost s cilji razpisa in  
utemeljenost projekta 0–50

4.2.1.1 Namembnost in pomembnost objekta 0–40
4.2.1.2 Pripravljenost investicijske in projektne 

dokumentacije 0–10
4.2.2 Regionalni kriterij 0–10

4.2.2.1 Pomembnost objekta za  
regionalno skupnost 0–10

4.2.3 Finančni kriterij 0–20
4.2.3.1 Pokritost finančne konstrukcije 0–3
4.2.3.2 Dosedanje sofinanciranje investitorja 0–15
4.2.3.3 Kdo pokriva stroške obratovanja 0–2

4.2.4 Širši učinki projekta 0–20
4.2.4.1 Pomembnost objekta v državnem pomenu – 

javni interes 0–15
4.2.4.2 Zasedenost objekta 0–5

4.3 Način in pogoji sofinanciranja
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gra-
dnjo niso predmet sofinanciranja.
Koriščenje odobrenih sredstev je možno po predložitvi 
ustreznih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, priglasitev del 
ipd.).
4.4 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
• potrjen prijavni obrazec,
• fotokopijo razpoložljive dokumentacije (dovoljenje, inve-

sticijski program, pogodbe itd.),
• opis stanja dosedanjih vlaganj investitorja v objekt oz. sto-

pnjo njegove izgradnje.

5. UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Občina bo v letu 2018 zagotavljala sredstva športnim dru-
štvom maksimalno do 70 % za pokrivanje stroškov upra-
vljanja športnih objektov, ki so v lasti ali solastništvu Obči-
ne Mislinja.

Vloga mora vsebovati dokazila o stroških upravljanja oz. 
obratovanja za preteklo leto. Po odobritvi sofinanciranja za 
upravljanje športnih objektov bodo lahko upravičenci preje-
li sredstva na podlagi predloženih računov in dokazil o pla-
čilu stroškov upravljanja.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih, ki so 
na voljo v tajništvu Občine Mislinja in na spletu: www.mi-
slinja.si in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo 
kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslov:

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Prijave mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Občina Mislinja, 
Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Prijave morajo biti oddane 
v zaprti kuverti z oznako »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018. 
NE ODPIRAJ!« Rok za predložitev vseh zahtevanih vlog je 
5. 2. 2018.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika in raz-
pisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih 
ustrezno točkuje. Nepopolno prijavljene programe lahko Ko-
misija za šport zavrne oz. jih ne točkuje. Komisija za šport 
poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih špor-
tnih programov županu, kateri s sklepom obvesti o vredno-
tenju njihovega športnega programa. Kandidati na javnem 
razpisu lahko v roku 8 dni od prejema posredujejo pisno pri-
tožbo županu glede ocenitve njihovih športnih programov. 
Župan pritožbe posreduje Komisiji, ki predlaga ukrepe. Po 
proučitvi pritožb s strani Komisije ali po preteku pritožbe-
nega roka (če ni bilo pritožb) župan s sklepom potrdi poroči-
lo o vrednotenju športnih programov za posamezno leto, ki 
je osnova za sklenitev pogodbe med izvajalcem javnega raz-
pisa ter izvajalcem športnih programov. Sklep je dokončen. 

8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajni-
štvu Občine Mislinja ali na spletu: www.mislinja.si, doda-
tne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. št.: (02) 
88 57 342.

Številka: 671-4/2017
Mislinja, marec 2017
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