
Na podlagi 216 in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, 81/16), 29. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/13) in Odloka o proračunu 
Občine Duplek za leto 2020 objavlja Občina Duplek  

 
javni razpis  

za sofinanciranje programov športa  
v občini Duplek za leto 2020. 

 
 
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini 
Duplek za leto 2020, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Duplek na podlagi letnega 
programa športa za leto 2020 ter proračuna Občine Duplek za leto 2020. 
 
II. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNEM RAZPISU IN MERILA ZA IZBOR 
PROGRAMOV 
 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
 
- imajo sedež v občini Duplek, 
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje   
 dejavnosti športa, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti  
 za uresničevanje načrtovanih programov športa,  
- Občini Duplek redno posredujejo podatke o registriranem članstvu, poročila o realizaciji 

programa športa za preteklo leto, načrt programa športa za tekoče leto ter druge podatke, ki 
se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa. 

 
Sofinancirani bodo naslednji programi: 
 

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- šolska športna tekmovanja, 
- športna rekreacija odraslih, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športne prireditve. 

 
Programi bodo ovrednoteni po kriterijih, določenih v Pravilniku o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/13). 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109


 
III. OBSEG SREDSTEV, KI JIH ZAGOTAVLJA OBČINA DUPLEK IZ 

PRORAČUNA ZA LETO 2020 
 
Za izvajanje letnega programa športa bo izvajalcem v proračunu Občine Duplek za leto 2020 
predvidoma zagotovljenih 18 800,00 €. 
 
 
IV. OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA  
  SREDSTVA 
 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2020 morajo njihovi 
prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2020. 
 
V. KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI LAHKO ZAINTERESIRANI IZVAJALCI 

DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO IN DOBIJO DODATNE 
INFORMACIJE 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo v občinskem uradu Občine Duplek v času uradnih ur v 
ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00, v petek od 8.00 
do 12.00 ter na spletni strani Občine Duplek. 
 
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Duplek oz. po 
telefonu na št. 684 09 11 v času uradnih ur v ponedeljek od 8.00 do 14.00, v sredo od 8.00 do 
12.00 in od 13.00 do 16.00 ter v petek od 8.00 do 12.00. 
 
 
 
VI. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA POPOLNOST VLOG 
 
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 

- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec, 
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo 

društvo organiziralo oz. izvajalo, 
- letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen, 
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek, ter 

poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2019, 
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču, 
- izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti. 
 
 
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG 
 
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo vlogo osebno na Občini Duplek ali jo pošljejo po 
pošti na naslov Občine Duplek najkasneje do 31. 1. 2020. 
 
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami: 
 



- na sprednji desni strani spodaj: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 
SP. DUPLEK, 
- na sprednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto  
 2020 – NE ODPIRAJ in 
- na hrbtni strani: naslov vlagatelja. 
 
VIII. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA  
   RAZPISA 
 
 
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno najkasneje v 45 dneh po izteku 
razpisnega roka. 
 
 
           
                      Mitja Horvat,  
                       župan 
 


