
OBČINA DOMŽALE 

JAVNO POVABILO ZA PRIJAVO SOFINANCIRANJA OSTALIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN 

OPREME TER PARKOV V LETU 2019 

 

I. 

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 

3/2019) Občina Domžale v letu 2019 načrtuje sofinanciranje nujnih in investicijskih vzdrževalnih del 

športnih objektov oziroma parkov in opreme, za katere v proračunu ni zagotovljenih namenskih 

sredstev za investicijsko vzdrževanja ali opremo. 

 

II. 

Predmet javnega povabila oziroma razpisa (v nadaljevanju: razpis) 

Predmet razpisa je sofinanciranje nujnih in investicijsko vzdrževalnih del športnih objektov oziroma 

parkov in opreme, ki niso v lasti (ali nimajo stavbne pravice) Občine Domžale in so javno dostopni. 

Sredstva so namenjena nujnim in investicijsko vzdrževalnim delom športnih objektov oziroma parkov 

in opreme, z namenom preprečevanja propadanja objektov in izboljšanja infrastrukturnih pogojev za 

izvajanje športnih in rekreativnih programov (v nadaljevanju: obnova objektov). 

 

III. 

Pogoji za sofinanciranje: 

- prijavitelj je pravna oseba, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, 

- prijavitelj je registriran za opravljanje športnih oziroma rekreativnih dejavnosti, 

- prijavitelj je lastnik ali ima stavbno pravico na objektu, ki je predmet prijave, 

- v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja 

osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje registrirane športne dejavnosti, prijavitelj pa je 

izvajalec letnega programa športa, 

- objekt je javno dostopen (tudi v primeru nakupa opreme se dejavnost odvija v javno 

dostopnem objektu), 

- prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedeno finančno konstrukcijo (viri 

financiranja), 

- prijavitelj za namen, ki je predmet prijave, ni prejel ali imel odobrenih drugih sredstev iz 

proračuna Občine Domžale, 

- prijavitelj je bil v zadnjem letu pred objavo tega povabila izvajalec letnega programa športa v 

občini Domžale, v primeru, da je prijavitelj lastnik in se objekt ne nahaja na območju občine 

Domžale, je pa namenjen izvajanju dejavnosti za občane občine Domžale. 

 

Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov. 

 

IV. 

Merila oziroma kriteriji: 

- zasedenost (izkoriščenost) objekta z vadbo in izvedbo tekmovanj s področja športnih 

dejavnosti in rekreativnih dejavnosti v preteklem letu in načrt za tekoče leto oziroma delež 

športnih in rekreativnih dejavnosti v namembnosti objekta, 

- letno število uporabnikov objekta in delež za športne in rekreativne dejavnosti (prikaz za 

preteklo leto in načrt za tekoče leto) oziroma delež športa in rekreacije v namembnosti 

objekta, 

- izkazana nujnost vlaganj v obnovo objekta ali opreme, 

- načrtovani delež prostovoljnega dela krajanov, članov prijavitelja in njihovo angažiranje za 

pridobitev drugih virov sredstev za obnovo, 

- lastni in drugi neproračunski viri financiranja. 

 



Prednost bodo imeli prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje in bodo imeli močnejšo stvarno 

pravico v primeru obstoja več stvarnih pravic ter prijavitelji, ki imajo slabše infrastrukturne pogoje za 

delo. 

 

V. 

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa posameznemu 

upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo obnove objektov.  

 

VI.  

Sredstva bodo dodeljena za obnovo objektov, ki bo izvedena v letu 2019. Dodeljena proračunska 

sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019, skrajni rok za predložitev zahtevka za 

izplačilo o obnovi objekta  je 29.11.2019. 

 

Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če je vrednost 

naročila enaka ali presega mejno vrednost, določeno v zakonu. 

 

VII. 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za  razpis znaša v letu 2019: 

do 32.000,00 EUR 

 

Rok za oddajo vlog: 

17.06.2019 

VIII. 

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija obsega: 

- besedilo razpisa, 

- obrazec prijave. 

 

Obrazci za prijavo: 

Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na spletni strani: www.domzale.si, pod 

rubriko »Razpisi« in je obvezni sestavni del prijave. 

 

      

IX. 

Prijavitelji lahko svoje prijave oddate osebno v vložišču Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete 

priporočeno na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 

Domžale ali elektronski naslov občine: vlozisce@domzale.si. 

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pokličete na telefonsko številko 01/ 724 13 05. 

 

X. 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v 60 dneh po izteku roka za oddajo 

prijave. 

 

OBČINA DOMŽALE 

 

Številka: 6710-81/2019 

Datum:  31.5.2019 

 

Župan 

Toni Dragar  

http://www.domzale.si/
mailto:vlozisce@domzale.si


 

 


