
Na podlagi 69. in 70. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 8. člena Sklepa o 
določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena  v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 
06/05, 19/09, 32/10, 18/11, 38/14, 77/16 in 79/17) in Odloka o proračunu Občine Pivka 
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) objavljamo  

 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje  

opreme ter upravljanje in vzdrževanje javnih športnih objektov  
občinskega pomena v Občini Pivka v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje opreme ter upravljanje objektov, ki so 

določeni v Sklepu o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena  v 
Občini Pivka (Uradni list RS, št. 06/05, 19/09, 32/10, 18/11, 38/14, 77/16 in 
79/17). Objekti so navedeni v obrazcu za prijavo na razpis. Prijavo mora podati 
upravljavec objekta. Na razpis se lahko prijavijo tudi športna društva in klubi, ki 
nimajo v upravljanju nobenega objekta, so pa prejemniki sredstev iz razpisa šport 
programi za izvajanje programa prostočasne vzgoje otrok in mladine, športne 
vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski  
šport članov in razvojnih dejavnosti v športu ter v letu 2019 nabavijo potrebno 
opremo. 

 
2. Na razpis lahko upravljavci objekta prijavijo sledeče: 

 
a.)  vzdrževalna dela:  

- čiščenje športne površine in pripadajočega zemljišča, 
- košnja in odvoz trave iz športne površine in ostalih pripadajočih zelenih površin, 
- vzdrževanje spremljajoče infrastrukture (ograja, obzidje…..), 
- druga vzdrževalna dela. 

b.) nabava športne opreme oziroma opreme nujne za izvajanje športne 
dejavnosti. 
 

3. Prijava se odda na obrazcih, ki so na razpolago v sprejemni pisarni Občine Pivka 
in na spletni strani občine: www.pivka.si. V prijavi pa je potrebno navesti vse 
osnovne podate vlagatelja (zastopnik, točen naslov, TRR, davčna številka) ter 
okvirni program vzdrževanja oziroma nabave v letu 2019. 
Občina Pivka in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in 
poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 
 

 
4. Okvirna vrednost sredstev v proračunu Občine Pivka je 25.000,00 EUR in sicer 

23.000,00 EUR za prijavitelje, ki imajo v upravljanju športni objekt 2.000,00 za 
prijavitelje, ki na razpis prijavijo opremo za izvajanje vadbe oziroma drugo 
potrebno opremo.  

 
5. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v občinski upravi (Jana Knafelc 

Strle), tel. 72 10 100, oz. preko e-pošte: obcina@pivka.si. 
 



6. Rok za prijavo na razpis je do 6.5.2019. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s 
poštnim žigom 6.5.2019.Prijave bodo ovrednotene glede na sledeča merila: 
 

Upravljavci športnih objektov  
a) pomembnost objekta za razvoj športa v občini do 15 točk  
- objekt se uporablja v rekreativne namene do 5 točk 
- objekt se uporablja za kakovostni in vrhunski šport do 5 točk 
- objekt se uporablja za tekmovanja in turnirje do 5 točk   
b) pomembnost objekta za razvoj športne panoge do 10 točk (oceni ŠZ Pivka) 
c) povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu do 15 točk: 
- do 14 ur tedensko (do 2 uri dnevno) do 5 točk 
- od 15 do 28 ur tedensko (do 4 ure dnevno) do 10 točk 
- od 29 in več ur tedensko (nad 4 ure dnevno) do 15 točk      
d.) velikost športnega objekta do 100 točk  
-     do 200 m2   do 10 točk  
-     nad 201 m2   do 400 m2   do 20 točk  
-     nad 401 m2   do 800 m2   do 30 točk  
-     nad 801 m2   do 1600 m2   do 40 točk 
-     nad 1601 m2   do 5000 m2   do 50 točk 
-    nad 5001 m2   in več  do 100 točk 
e.) nabava opreme do 30 točk 
- prejeta sredstva iz razpisa za opremo v preteklem letu v vrednosti do 500,00 

EUR 30 točk 
- prejeta sredstva iz razpisa za opremo v preteklem letu v vrednosti nad 501,00 

EUR 10 točk 
f.) uporaba v tekmovalne namene (kakovostni šport) do 15 točk: 
- objekt se uporablja 1 x do 3 x letno 5 točk 
- objekt se uporablja 4 x do 8 x letno 10 točk 
- objekt se uporablja 9 x letno in več 15 točk. 

 
Nabava opreme za društva, ki nimajo v upravljanju športnih objektov 
Financira se nabava opreme za izvajanje redne vadbe.  

a.) pomembnost opreme za razvoj športa v občini do 15 točk  
- oprema se uporablja za kakovostni in vrhunski šport do 5 točk 
- oprema se uporablja za tekmovanja in turnirje do 5 točk  
- opremo lahko uporabijo tudi rekreativni športniki do 5 točk  
b.) nabava opreme do 30 točk 
- prejeta sredstva iz razpisa za opremo v preteklem letu v vrednosti do 500,00 

EUR 30 točk 
- prejeta sredstva iz razpisa za opremo v preteklem letu v vrednosti nad 501,00 

EUR 10 točk. 
 

Izvajalci, ki niso oddali poročila za preteklo leto niso upravičeni do sredstev v letu 2019. 
Do sredstev prejemnik ni upravičen tudi, če poročilu ni priložil kopij računov o nabavljeni 
opremi oziroma izvedenih vzdrževalnih delih.  
 

 
7. Prijave je potrebno poslati v zaprtih kuvertah, s pripisom »ŠPORTNI OBJEKTI 

2019 - ne odpiraj«, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, ali 
jih oddati v sprejemni pisarni Občine Pivka. 

 



8. Datum objave razpisa na spletni strani Občine Pivka je 3.4.2019. 
 
 

9. Prijavitelji bodo obveščeni najkasneje v roku enega meseca od izteka razpisa. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene letne pogodbe. 

 
                                                                
 
                              
 
                                                                         Občina Pivka 
        Župan  
        Robert Smrdelj,l.r. 
 
 
Štev.: 671-6/2019 
Dne:   3.4.2019 
 
 


