
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03), 217. člena Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) ter Statuta  Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni 
trg 1, Ljubljana, 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov  

v MOL za leto 2007 s področja športa 
 
 
I. Predmet razpisa 

1. interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), 
4. vrhunski šport, 
5. kakovostni šport, 
6. športna rekreacija, 
7. šport invalidov, 
8. delovanje športnih društev, zvez športnih društev in občinske športne zveze, 
9. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

10. založniška dejavnost v športu in 
11. propagandna dejavnost v športu. 

 
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Na razpis se lahko prijavijo: 
- športna društva, 
- zveze društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem na območju MOL, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 

registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. 
 
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 
- da imajo sedež v MOL in delujejo za območje MOL, 
- da so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu, 
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje programov, 

prijavljenih na razpis, 
- da izvajajo programe, pri katerih je pomembna telesna oz. gibalna aktivnost, pri čemer se v program 

ne uvrščajo tehnični športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, jamarstvo, raziskovanje morja, 
potapljanje), body building in fitnes, ples (razen standardnih in latinsko-ameriških plesov ter rock 
and roll) in miselni športi (razen klasičnega šaha), 

- da imajo najmanj 20 članov s plačano članarino in imajo urejeni zbirki članstva in udeležencev 
programov, 

- da društva v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, 
- in izpolnjujejo druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 

 
Izvajalci lahko sredstva za sofinanciranje programov dobijo le na osnovi prijave na razpis. Posamezni 
izvajalec lahko z istimi vsebinami svojega programa kandidira na razpisu le enkrat. Zveze športnih 
društev lahko na razpisu kandidirajo le z lastnim programom. 
 
Športna društva in zveze športnih društev, ki v letu 2007 prvič kandidirajo za sofinanciranje v MOL, 
morajo kandidaturi priložiti kopijo odločbe o registraciji društva. 
 
Društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja programov v MOL.  

 
IV. Merila za izbor programov 

Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL, na podlagi katerih se bodo izbrali 
izvajalci letnega programa športa v letu 2007, so opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer v aktu, ki 
določa merila za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL. 
 

V. Okvirna višina sredstev 
Okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji programov v MOL za leto 2007 za področje športa, 
znaša 2.729.533 €. 



 
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo biti porabljena v letu 2007. 
 
VII. Rok za predložitev vloge in način predložitve 

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana in sicer najkasneje do vključno 11. 6. 2007 (datum 
poštnega žiga). 
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.  
 
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno oznako: 
»Ne odpiraj – vloga: letni program športa 2007«. 

 
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da 
se šteje kot formalno popolna:  
- pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za razpisano področje, 
- priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva besedilo razpisa oziroma razpisna 

dokumentacija,  
- poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. 

 
VIII. Datum odpiranja vlog 

Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 13. 6. 2007. V 
kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
 
Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku osmih dni po 
prejemu pisnega obvestila o dopolnitvi vloge. 

 
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu 

Župan MOL, ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izbranih, zavrnjenih in 
zavrženih vlogah, odloči s sklepom na podlagi predloga pristojne strokovne komisije. Zoper ta sklep bo 
možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper ta sklep bo odločal župan MOL. 
 
Zavržene bodo vloge: 
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa, 
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 

dokumentacije (nepopolne vloge) oziroma, ki niso bile dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. 
 
Zavrnjene bodo vloge: 
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa 

in razpisne dokumentacije in 
- ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. 
 
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. 

  
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo 

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan, in sicer od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure, ob petkih pa od 8. do 
13. ure v Glavni pisarni Mestne občine Ljubljana (Janez Štupar), Mačkova 1, Ljubljana. 

 
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 306-40-30 vsak delovni 
dan od 9. do 12. ure, oziroma po elektronski pošti: bostjan.albreht@ljubljana.si . 

 
 
 
 

Mestna občina Ljubljana 


