
 

 

Občina Sveta Ana na podlagi 6. člena Odlok o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (MUV 1/2021) in Letnega 
programa sofinanciranja športnih programov v letu 2022 objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS 

 
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 

 v Občini Sveta Ana v letu 2022 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Odloku o postopku, pogojih 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sveta Ana (MUV 1/2021)  
na podlagi letnega programa sofinanciranja športnih programov: 
 
1.1.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami) 

- predšolski (do 6 let) 
- šoloobvezni (do 15 let) 
- šolska športna tekmovanja - šoloobvezni (do 15 let) 

 
1.8. Športna rekreacija 

1.8.1. Tekmovanje v obliki lig (v posamezni športni panogi) 
1.8.1.1 Občinska ali medobčinska raven 
1.8.1.2 Regijska raven 
 

1.8.2. Tekmovanje v obliki enkratnih tekmovanj (v posamezni športni panogi) 
1.8.2.1 Občinska ali medobčinska raven 
1.8.2.2 Regijska raven 
 

1.8.3. Propagandna akcija in prireditev za propagando in popularizacijo športnih 
dejavnosti (SRI, športno poletje mladih, dan športa, športni vikend, pohodi, 
cicibaniada) 

1.8.3.1 Občinska ali medobčinska raven 
1.8.3.2 Regijska raven 
 

1.8.4. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini 
1.8.4.1 Občinska ali medobčinska raven 
1.8.4.2 Regijska raven 

 
2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 4.557,00€. 
 

3. MERILA IN KRITERIJI 
 

Letni program sofinanciranja posameznih programov športa se ovrednoti na podlagi 
Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Sveta Ana.  
Za leto 2022 je na razpolago za sofinanciranje programov izvajanja programov športa 
4.557,00 €, od tega  
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- v višini 1.500,00 se sofinancirajo programi, ki jih izvajajo zavodi s področja 
vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe in 

- v višini 3.057,00 € programi ostalih izvajalcev. 
 
 
Za posamezne programe so na podlagi točkovnika na razpolago naslednja sredstva: 
  

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami) 
 

Športni program Kriterij vrednotenja 

prostočasna ŠVOM: promocijski 
programi, šolska športna tekmovanja 

športni objekt/ skupin,                        
strokovni kader/skupina,                  

materialni stroški/ skupina, 
tekmovanje/skupina 

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ prištevamo: 
mali sonček (MS), ciciban planinec (CP), zlati sonček (ZS), naučimo se plavati (NSP), 
krpan (KRP) in mladi planinec (MP). Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo 
v zavodih VIZ, predstavljajo izpeljavo tekmovanj na lokalni ravni in udeležbo šolskih 
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od regijske 
do državne ravni. 

Promocijski športni programi (MS, CP, 
ZS, NSP, KRP, MP) in šolska športna 

tekmovanja 

Minimalno št. 
vključenih 

Točke/skupina Točke/ tekmovanje 

Predšolski (do 6 let) 10 20   

Šoloobvezni (do 15 let) 10 20   

Šolska športna tekmovanja - šoloobvezni 
(do 15 let) 

10   20 

 
1.8. Športna rekreacija 
 

Športni program Kriterij vrednotenja 

športna rekreacija: celoletni in občasni 
programi 

športni objekt in strokovni kader, 
materialni stroški/skupina   

Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, 
obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir 
raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti  in družin s ciljem aktivne in 
koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in 
dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  

ŠPORTNA PRIREDITEV - RAVEN Točke 

1.8.1 Tekmovanje v obliki lig (v posamezni športni panogi) 

1.8.1.1 Občinska ali medobčinska raven  15 

1.8.1.2 Regijska raven  25 

1.8.2. Tekmovanje v obliki enkratnih tekmovanj (v posamezni športni panogi) 

1.8.2.1 Občinska ali medobčinska raven 10 

1.8.2.2 Regijska raven 15 

1.8.3. Propagandna akcija in prireditev za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (SRI, 
športno poletje mladih, dan športa, športni vikend, pohodi, cicibaniada) 

1.8.3.1 Občinska ali medobčinska raven 15 

1.8.3.2 Regijska raven 20 



 

 

1.8.4. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini  

1.8.4.1 Občinska ali medobčinska raven 15 

1.8.4.2 Regijska raven 20 

 

4. Merila za sofinanciranje delovanja društev in športnih zvez  

4.0. Organiziranost v športu Kriterij vrednotenja 

delovanje športnih društev na lokalni ravni 
materialni stroški/društvo 

in/ali član in/ali leto 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 

Število članov v športnem društvu/ŠZ Št. točk 
     

     

10–50 10      

51–100 20      

101 ali več 30      

          
 

Leta delovanja Število točk      

     

do 15 10      

16 do 30 20      

31 in več 30      

 
 

4. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
 
Na razpis se lahko prijavijo: 
 

- športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, 
- zavodi za šport, 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z 

LPŠ, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu 

v RS, 
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu 

z zakonom, ki ureja ustanove in 
- zasebni športni delavci. 
 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj navedeni izvajalci letnega 
programa športa pod naslednjimi pogoji: 
- imajo sedež v občini Sveta Ana, 

 

- da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju, 



 

 

- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) 
registrirani v skladu z veljavnimi predpisi najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če 
športna panoga v občini še ni zastopana,   

- izvajajo športne programe/področja športa (za programe olimpijskih in neolimpijskih 
panog) skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis in 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 
 

- imajo za prijavljene športne programe/področja športa: 
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov 

izvedbe programov, urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter 
evidenco o udeležencih programov. 

 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sveta Ana: www.sv-ana.si 
ali na sedežu občine. 
 
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zapečateni kuverti 
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. 
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: "NE ODPIRAJ - JAVNI 
RAZPIS: sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - 2022", najkasneje 
do 30. maja 2022, do 12. ure.  
 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do roka navedenega v prejšnjem 
odstavku prispe na sedež Občine Sveta Ana, ne glede na način dostave. 
 

6. DATUM ODPIRANJA VLOG 
 
Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od 
poteka roka za vložitev vlog, na sedežu Občine Sveta Ana. 
 

7. INFORMACIJE 
 
Dodatne informacije so na razpolago pri občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v 
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, pri Renati Trajbar Kurbus, vsak 
delavnik v času uradnih ur, e-naslov: renata.trajbar@sv-ana.si ali na tel. št. 02 729 58 
80 oz. 02 729 58 86.  
 
Vlagatelji bodo najkasneje v 45 dnevih od izdaje sklepa obveščeni o razdelitvi sredstev 
in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. 
 
 
Številka:  671-7/2022 
Datum: 26. april 2022    
   
                                                                                                Silvo SLAČEK,  

               Župan občine Sveta Ana 
 

 

http://www.sv-ana.si/

