
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o 
vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 43/03) in 5. člena 
Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2008, ki ga je na 10. redni seji dne 
21.02.2008 sprejel Občinski svet Občine Cerkno, Občina Cerkno objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa  

v Občini Cerkno v letu 2008  
(v nadaljevanju: razpis) 

 

1. Predmet razpisa in višina razpoložljivih sredstev: 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov z naslednjih področij: 
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine. 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 
3. Kakovostni in vrhunski šport. 
4. Šport invalidov. 
5. Športna rekreacija.  
6. Izobraževanje strokovnih kadrov. 
7. Športne prireditve.   
8. Delovanje športnih društev.   

 
Višina razpoložljivih sredstev znaša 33.672 EUR. 
 
2. Upravičene osebe in pogoji za sodelovanje na razpisu: 

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci športnih programov v Občini Cerkno, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- imajo status športnega društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za 

posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki 
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter 
vrtec in osnovna šola. 

- imajo sedež v občini, 
- so registrirani najmanj eno leto, 
- imajo organizirano vadbo z odgovarjajočim številom športnikov, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za 

realizacijo športnih aktivnosti, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za športna društva in zveze), 
- redno vsako leto dostavijo občini poročilo o članstvu, realizaciji programov za preteklo 

leto z doseženimi rezultati in plan aktivnosti za tekoče leto. 
 

3. Kriteriji za izbor sofinanciranja in postopek obravnave vlog: 

Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika in meril za vrednotenje športnih 
programov v Občini Cerkno. Občinska uprava bo zbrala, obdelala in pripravila predlog izbora 
programov ter predlog delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz 
proračuna občine. Predlog bo obravnaval in potrdil Odbor za društvene in interesne 
dejavnosti, upravičenci pa bodo o vrednotenju vlog in dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje 
v tridesetih dneh po potrditvi predloga. Z izbranimi izvajalci  bo župan sklenil pogodbo o 
sofinanciranju programov v letu 2008. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku 
petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. 



4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008.  
 
5. Razpisni rok:  

Razpisni rok se prične 1.4.2008 in se zaključi 30.04.2008.  
 
6. Razpisna dokumentacija: 
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa in prijavne obrazce. Celotno besedilo razpisa 
se objavi na spletni strani Občine Cerkno, povzetek razpisa pa na Radiu Odmev in v ABC biltenu. 
Kandidati lahko dokumentacijo v razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Cerkno ali na spletni strani: 
http://www.cerkno.si/. 
 
7. Oddaja vlog: 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Vlogo je potrebno v zaprti 
ovojnici predložiti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno s pripisom: »Ne 
odpiraj - šport 2008«, do vključno 30.04.2008. Vloge oddane ta dan na pošti kot priporočene 
pošiljke, se upoštevajo kot pravočasne. Na ovojnici mora biti naveden uradni naziv 
prijavitelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določbami tega razpisa. 
 
8. Informacije:  
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Cerkno, kontaktna oseba je Marjeta Simonič, 
telefon: 05/ 373 46 47, e-naslov: druzbene.dejavnosti@cerkno.si. 
 
 
 

Župan: 
Jurij Kavčič 

 
 
 
 


