
: 7/04 in 24/06) objavlja

javni razpis za sofinanciranje 
programov športa v letu 2020

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Letnega programa za leto 2020,
ki je bil sprejet na 10 16.6.2020.

naslednji športni programi:

1. ŠVOM - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovosten šport
v skupni vrednosti 10.000 €

2. KŠ - Kakovosten šport v skupni vrednosti 6.500 €
3. RE - Športna rekreacija, športne prireditve in delovanje športnih organizacij

v skupni vrednosti 5.000 €
4. ŠSI - Šport starejših in invalidov v skupni vrednosti 600 €
5. UPR – Upravljanje športnih objektov v skupni vrednosti 6.000 €

SKUPNO 28.000 €

2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 

izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- ,
- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti,
-

avnosti,
-

-
-

3.
interesenti lahko dvignejo na Šmihelska cest 2, 3330 Mozirje
ur. Obrazci so dostopni tudi www.mozirje.si, v 
rubriki javni razpisi. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi 
na razpis priložiti potrdilo o  registraciji za opravljanje dejavnosti športa.

4. Izbrani programi bomo sofinancirani na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 
priloženih Pogojev in meril in za sofinanciranje letnega programa športa v o

Mozirje za leto 2020.

5.
Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom "Javni razpis – Šport 2020 – Ne odpiraj" in 
navedbo društva, ki je vlogo oddalo. Rok za oddajo prijav na javni razpis – šport 2020 je ponedeljek 
6.7.2020 do 12. ure, oziroma so prijave lahko oddana na pošto do konca prejšnjega delovnega dne.

6. Odpiranje prijav ne bo javno. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora 
programov in predlog delitve razpoložljivih pro Ž
Mozirje.
razpisnega roka. Na sklep o dodelitvi sredstev so možne le pisne pritožbe s strani predsednika društva
ali direktorja zavoda, oziroma organizacije.

7. Šmihelska cesta 2, Mozirje, Janez JANKO, 
tel. 03 839 33 12, e-naslov: janez.janko@mozirje.si.


