
Na podlagi 10. člena Zakona o športu ((Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-
ZIPRS1011,3/13 in 81/16), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 75/2017) in Letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno za 
leto 2020, Občina Mokronog-Trebelno objavlja 

JAVNI RAZPIS 
ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO V LETU 2020 
 

1. Naročnik: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. 
 
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Mokronog-Trebelno (v nadaljevanju pravilnik) in Letni program športa v Občini 
Mokronog-Trebelno za leto 2020. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano 
sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. 
 
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: 

 športni programi, 
 razvojne dejavnosti v športu, 
 organiziranost v športu, 
 športne prireditve in promocija športa, 
 športni objekti in površine za šport v naravi. 

 
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju programa športa, so v skladu s predmetom 
in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. 
Izvajalci so do povračila oz. sofinanciranja posameznih stroškov upravičeni v skladu z določili 
Pravilnika, Letnega programa in predmetnega razpisa.  
 
Posamezne vrste programov oz. aktivnosti obsegajo naslednje upravičene stroške: 
- Materialni stroški: stroški potrošnega materiala za izvajanje programov (npr. žoge, tekmovalni 
dresi…), stroški oglaševanja, stroški prijav… 
- Strokovni kader: stroški nadomestil za delo (npr. strošek dela po pogodbi o delu, podjemna 
pogodba, študentsko delo…) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice) 
povezanih z izvajanjem izbranih programov. 
- Najemnina oziroma uporabnina: strošek najema oziroma uporabnine objektov ali drugih 
športnih površin za izvajanje redne vadbe odobrenih programov, pri čemer mora biti iz računa in 
priloge razvidno število ur uporabe ter vadbena skupina. Izvajalci programov morajo imeti 
poravnave vse obveznosti iz naslova najema oziroma uporabnine za pretekla leta. 
- Tekmovalni stroški: prijavnine oz. članarine za vstop v tekmovalni sistem, prevoz na 
tekmovanje, prehrana na tekmovanju, štartnine pri udeležbi na tekmovanju, sodniški stroški pri 
organizaciji tekmovanj. 
- Stroški delovanja: stroški vezani na delovanje izvajalca. 
- Stroški športne prireditve: stroški prijave, varovanja, NMP, potrošnega materiala za izvedbo 
prireditve (pokali, diplome, športni rekviziti..), sodniški stroški, stroški zavarovanja, vodenja 
prireditve, potni stroški vezani na izvedbo prireditve. 
- Pogostitve: 25% od odobrenih upravičenih stroškov. 
 
Upravičeni stroški so definirani v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
Neupravičeni stroški so stroški, ki so sofinancirani iz drugih postavk, tekoči stroški društva 
(telefonija, elektrika…), investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje. 
 



Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih 
nalogov, obračuni stroškov dela oz. drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, 
iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, projekt), mora izvajalec to ročno 
dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebna obvezna priloga, in sicer 
dokazilo o plačilu le-tega oziroma mora biti dokazilo o plačilu sestavni del končnega poročila.  
 
4. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine 
Mokronog-Trebelno: 
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti: 

 športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne 
programe, 

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, 
 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini, 
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v 

občini, 
 lokalna skupnost, 
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v 

občini, 
 samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje 

dejavnosti v športu s sedežem v občini. 
 Občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami 

na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in 
sicer najkasneje do 31.1. za preteklo leto. 

 
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis: 
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih 
društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na 
področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina 
sofinanciranja opredeljena v letnem programu), 

 imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne 
pogodbe), ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

 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,..), 

 imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, 
 v programe vključujejo pretežno občane Občine Mokronog-Trebelno (več kot 60 %), 
 prijavljene programe izvajajo na območju Občine Mokronog-Trebelno (izjema so le 

programi, ki se  zaradi neustreznega objekta ne morejo izvajati na območju občine),   
 so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o 

sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija, 

 imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva, 
 brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Mokronog-Trebelno, 
 izkažejo nepridobitni značaj javnega programa ali projekta športa, s katerim kandidirajo za 

sofinanciranje iz javnih sredstev, 

 so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Mokronog-Trebelno. 



V primeru, da se posamezni športni celoletni program izvaja v Občini Mokronog-Trebelno in je 
namenjen občanom Občine Mokronog-Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi 
noben izvajalec s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran 
tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje. V tem primeru 
se sofinancira dejavnost za vadeče iz Občine Mokronog-Trebelno.  
 
6. Posredovanje potrebne dokumentacije: 

 izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi 
prijavitelji), 

 vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), 
 kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis), 
 temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom tisti, kateri so v zadnjem 

letu spreminjali akt). 
 
7. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 36.500 EUR, od tega: 

Zap. št. N A M E N 2020 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 8.000 € 

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 4.700 € 

Promocijski športni programi  

(Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec) 

400 € 

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

(Programi za predšolske otroke; Drugi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine) 

3.300 € 

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 1.000 € 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 2.000 € 

1.3.1. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport 

2.000 € 

1.3. Šport invalidov 100 € 

1.6.1. Občinske športne šole za šport invalidov – celoletni športni programi invalidov 100 € 

1.4. Športna rekreacija 1.000 € 

1.7.1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi 600 € 

1.7.2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 400 € 

1.5. Šport starejših 200 € 

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 200 € 

2.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 500 € 

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500 € 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 1.000 € 

3.1. Delovanje športnih društev in zvez 1.000 € 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 7.000 € 

4.1. Športne prireditve 7.000 € 

 

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 20.000 € 

5.1. Uporaba športnih objektov za izvedbo programov 20.000 € 

5.1.1. Uporaba športnih objektov v občini 19.000 € 

5.1.2. Uporaba športnih objektov izven občine 1.000 € 

SKUPAJ PROGRAMI 16.500 € 

SKUPAJ OBJEKT 20.000 € 

SKUPAJ 36.500 € 

 
Prijaviteljem, ki bodo predložili neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih 
programov (npr. prijavili bodo  neobstoječe programe, na sezname uvrstili neobstoječe osebe 
in podobno), bodo zavrnjeni vsi prijavljeni programi. 
 
8. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:  



Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020. 
 
 
 
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve:  
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15.4.2020 do 17.00 ure. Na 
pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 
14.4.2020. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti 
izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE 
ODPIRAJ – VLOGA, PRIJAVA NA JR ŠPORT«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in 
naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 
 
10. Datum odpiranja vlog:  
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela predvidoma v roku enega 
tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno. 
 
OPOZORILO: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, 
bodo s sklepom zavržene. Pošiljatelji vlog, ki ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh. Če pošiljatelj vloge ne dopolni v 
zahtevanem roku, bo vloga s sklepom zavržena. 
 
11. Izid razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Občinska uprava bo v roku 45 dni po 
zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem odločbe o predvideni višini sofinanciranja oz. o 
zavrnitvi posameznih športnih projektov. Na izdano odločbo je možen ugovor, ki pa ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za 
ocenjevanje vlog. Z izbranimi izvajalci športnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v 
katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov 
ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev. 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 
 
12. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite:  
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – v 
sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: 
http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog. 

13. Dodatne informacije in pojasnila: 
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . 

Številka:  671-0003/2020 
Datum:    2.3.2020 
 

                                                                                    
                                                                                    Anton MAVER 

                                                                                   Župan Občine Mokronog-Trebelno 
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