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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju trenerskega kadra 
na področju kakovostnega športa v občini Mislinja (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 12/2013) in Odloka o proračunu 
Občine Mislinja za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin št. 5/2014), objavljamo

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE 

TRENERSKEGA KADRA NA 
PODROČJU KAKOVOSTNEGA 
ŠPORTA V OBČINI MISLINJA V 

LETU 2014 
1. PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje trenerskega kadra na po-
dročju kakovostnega športa v občini Mislinja v letu 2014. 

2. OPREDELITEV UPRAVIČENCEV, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA 
RAZPIS 

Na razpis za sofinanciranje trenerskega kadra na področju 
kakovostnega športa v občini Mislinja se lahko prijavijo klu-
bi iz občine Mislinja, ki imajo status društva, ki deluje v jav-
nem interesu in izpolnjujejo pogoje iz pravilnika o sofinan-
ciranju trenerskega kadra.

3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UPRAVIČENCI 

Upravičenci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: 
•	 vključenost prosilca, kluba v nacionalno panožno zvezo,
•	 vključenost panožne zveze v olimpijsko družino športnih 

panog,
•	 klub, ki kandidira za sofinanciranje trenerskega kadra, 

mora imeti status društva, ki deluje v javnem interesu,
•	 da je klub, ki izpolnjuje programe v individualnih špor-

tih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmoval-
nih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov 
državnega prvaka,

•	 da klub izpolnjuje programe v kolektivnih športih in v ka-
terih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalnih športnih zvez le za naslov ekipnega dr-
žavnega prvaka,

•	 da sodeluje in organizira domača državna pokalna tekmo-
vanja ali mednarodna tekmovanja, 

•	 da je klub, ki kandidira za sredstva pomemben promotor 
občine Mislinja,

•	 da tekmovanja potekajo skozi vse leto, kar utemeljuje po-
trebo po stalnem, zaposlenem trenerju,

•	 da je prisotnost trenerja potrebna vsak dan v tednu, 
vključno s soboto in nedeljo, ko potekajo tekmovanja in 
to skozi vse leto in da ima organizirano vadbo najmanj v 
treh starostnih kategorijah (do mladincev), brez upošteva-
nja članske kategorije, 

•	 da je klub ki se ponaša s tradicijo,
•	 dosedanje delo oziroma reference,
•	 klub, ki kandidira za sredstva namenjena za sofinancira-

nje trenerskega kadra, mora izpolnjevati vse razpisane po-
goje oz. merila, saj so proračunska sredstva namenjena 
blažitvi finančnih težav klubom, ki tekmujejo v državni 
tekmovanjih.

4. FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za sofinanciranje trenerskega kadra na področju 
kakovostnega športa v občini Mislinja, so predvidena v pro-
računu Občine Mislinja za leto 2014 v višini 25.000,00 €, 
na postavki 18040. 

Občina si pridržuje pravico do nerazdelitve sredstev, v koli-
kor programi ne bodo ustrezni, kot tudi nerazdelitve v viši-
ni, določeni v proračunu občine. 

5. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 

Pogoji oz. merila za dodelitev sredstev so določena v Pra-
vilniku o sofinanciranju trenerskega kadra na področju ka-
kovostnega športa v občini Mislinja (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 12/2013).

6. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih do-
kumentov je do 5. 5. 2014 na naslov:
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Jav-
ni razpis za sofinanciranje trenerskega kadra za leto 2014 – 
NE ODPIRAJ«. 

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko do-
bite na Občinskem uradu Mislinja, tel. št.: (02) 88 57 342 ali 
na spletni strani: www.mislinja.si.

7. SEZNAM VSEH PRILOG, KI JIH JE POTREBNO PRILOŽITI OB 
PRIJAVI

Prijava mora vsebovati izpolnjeno vlogo s prilogami:
•	 dokazilo, da je klub vključen v nacionalno panožno zvezo, 
•	 dokazilo o vključenosti panožne zveze v olimpijsko druži-

no športnih panog, 
•	 dokazilo, da ima kljub status društva, ki deluje v javnem 

interesu, 
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•	 dokazilo, da klub tekmuje v individualnih športih v ura-
dnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne 
zveze za naslov državnega prvaka, 

•	 dokazilo, da klub tekmuje v kolektivnih športih v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze 
za naslov državnega prvaka, 

•	 izpolnjeno izjavo, da klub sodeluje in organizira domača 
državna pokalna tekmovanja ali mednarodna tekmovanja, 

•	 izpolnjeno izjavo, da je klub pomemben promotor občine 
Mislinja, da tekmovanja potekajo skozi vse leto, kar ute-
meljuje potrebo po stalnem zaposlenem trenerju, da je 
prisotnost trenerja potrebna vsak dan v tednu, vključno s 
soboto in nedeljo, ko potekajo tekmovanja in to skozi vse 
leto in da ima organizirano vadbo najmanj v treh staro-
stnih kategorijah (do mladincev), brez upoštevanja član-
ske kategorije, da je klub, ki se ponaša s tradicijo in dose-
danje delo oziroma reference.
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