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Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica (MUV, št. 
19/2013), Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 16/2019) in Letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica za leto 2019 Občina Hoče-Slivnica 
objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V  
OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2019 

(v nadaljevanju: JR – ŠPORT 2019) 
 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA JAVNEGA RAZPISA 
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:  

1) športna vzgoja otrok in mladine, 
2) športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
3) kakovostni in vrhunski šport, 
4) športna rekreacija,  
5) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
6) delovanje športnih društev. 
 

3. UPRAVIČENE OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO NA JAVNEM RAZPISU 
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 

1) športna društva in klubi, 
2) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
3) zavodi za področje vzgoje in izobraževanja. 

 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci 
programov športa. 
 
4. SPLOŠNI POGOJI 
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

1) da imajo sedež v Občini Hoče-Slivnica in vsaj 70% domačega članstva (v vsaki skupini s 
katero se prijavljajo za sofinanciranje), 

2) da so registrirani in delujejo na območju Občine Hoče-Slivnica najmanj eno leto, 
3) da so člani Športne zveze Občine Hoče-Slivnica najmanj eno leto, 
4) da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za reali-

zacijo načrtovanih športnih aktivnosti, 
5) da imajo društva urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem 

razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini, 
6) da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo, 
7) klub oz. društvo s sedežem v Občini Hoče-Slivnica nima pravice do pridobitve sredstev na 

podlagi javnega razpisa v Občini Hoče-Slivnica za isti program (poimensko enaka vadbena 
skupina), za katerega je pridobil sredstva v drugih občinah. 

 
5. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV 
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Hoče-Slivnica. 
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6. VIŠINA SREDSTEV 
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je: 81.000 EUR.  
 
7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 oz. v plačilnih 
rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.   
 
8. OBJAVA RAZPISA IN ROK ZA VLOŽITEV VLOGE 
Razpis se objavi na spletni strani Občine Hoče-Slivnica na naslovu: www.hoce-
slivnica.si dne 04.04.2019 in zaključi 15.04.2019.   
 
9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Hoče-Slivnica www.hoce-slivnica.si in 
obsega: 

1) besedilo razpisa, 
2) prijavni obrazec Razpisa Občine Hoče-Slivnica Šport - 2019 – obvezni obrazec za vse prija-

vitelje, 
3) izjava o sprejemanju pogojev Razpisa Občine Hoče-Slivnica - Šport 2019 - obvezni obrazec 

za vse prijavitelje, 
4) osnutek pogodbe. 

 
10. ODDAJA IN DOSTAVA VLOG 
Prijavitelji morajo vlogo s predpisano dokumentacijo dostaviti v sprejemno pisarno ali 
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska 
cesta 15, 2311 Hoče, z oznako: NE ODPIRAJ – JR ŠPORT 2019«, in sicer najkasneje do 
vključno 15.04.2019 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani razpisa mora biti 
naveden vlagatelj. 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 
 

Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo 
njihova vloga štela za popolno. 

 
11. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval župan 
Občine Hoče-Slivnica. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril iz tega javnega 
razpisa.  
 
12. IZBOR PROGRAMOV IN SKLENITEV POGODBE O SOFINANCIRANJU 
Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 
dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Hoče-Slivnica. Zoper župano-
vo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem. 
 
Občina Hoče-Slivnica pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga pozove k podpisu. Izvajalec mora 
vrniti podpisano pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, da je odstopil 
od vloge za sofinanciranje.  
 

http://www.hoce-slivnica.si/
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Občina Hoče-Slivnica lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelo-
vanje v razpisu in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem ne sklene pogod-
be o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obve-
znosti v letu 2019 ali preteklih letih (nerealizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal 
končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do Občine Hoče-Slivnica) odstopi od že skle-
njene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po sprejeti 
končni odločitvi. 
 
13. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hoče-Slivnica www.hoce-slivnica.si. 

 
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Občini Hoče-Slivnica, od 
04.04.2019 do 15.04.2019, ali po elektronski pošti metka.oberlajt@hoce-slivnica.si. 
 
 
Številka: 67101-2/2019 -002 
Datum:  04.04.2019                                                       OBČINA HOČE-SLIVNICA 

     ŽUPAN 
  dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž.  
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