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Občina Sveta Ana na podlagi 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa 
v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) in sprejetega letnega programa sofinanciranja 
športnih programov v letu 2019 objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
 

za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
 v Občini Sveta Ana v letu 2019 

 
 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za urejanje 
letnega programa športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) na podlagi letnega 
programa sofinanciranja športnih programov in sicer: 
 
A Programi za otroke in mladino 
1)  Programi interesne vadbe za predšolske otroke 

– tečaji plavanja, 
– 60 ur športnih dejavnosti. 
 

2) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke 
– nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih, 
– 80-urni redni programi. 
 

B Športno rekreativni programi za vse 
– športno rekreativna tekmovanja. 

 
C Programi izobraževanja na področju športa 

– Izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra 
 
D Promocija športa in športne prireditve 

– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije 
Občine Sveta Ana, 

– sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine Sveta  
          Ana, 

– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana s katerimi se občina   
    predstavi v širšem slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje). 
 

E Športni objekti in oprema 
– nakup nove opreme 
– zamenjava dotrajane opreme 

 
 

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



2. 

 

 
3. MERILA IN KRITERIJI 

 
Letni program sofinanciranja posameznih programov športa se ovrednoti na podlagi 
točkovnika iz Pravilnika za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. 
Skupno število točk za leto 2019 znaša 230. 
 
Za leto 2019 je na razpolago za sofinanciranje programov izvajanja programov športa 
4.557,00 €. Vrednost točke na podlagi ovrednotenega programa znaša 19,813 €. 
 
Za posamezne programe so na podlagi točkovnika na razpolago naslednja sredstva: 
  
 
A. PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
 

1. Programi interesne vadbe za predšolske otroke 
 
Tečaj plavanja     2 točki    39,63 € 
(Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira 10 ur 
strokovnega kadra in stroški najema objekta.) 
 
60 ur športnih dejavnosti    9 točk    178,32 € 
(Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega objekta za skupino in strokovni kader.) 
 

2. Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke  
 
Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih 

2 točki    39,63 € 
(Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, 
medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta, stroški zdravniške službe, 
če jo zahteva narava panoge (večja verjetnost poškodb).) 
 
80 urni redni programi    38 točk   752,89 € 
(Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem 
vadbenega prostora za skupino in vadbeni kader.) 
 
 
B. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE 
 
Športno rekreativna tekmovanja   28 točk   554,76 € 
(Iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta, pri 
ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta.) 
 
C. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ŠPORTA 
 
Izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra     
       0 točk             0 € 
(Iz občinskega proračuna se sofinancirajo šolnine, tečaji in seminarji.)  
D. PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE 
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Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine 
    Sveta Ana      34 točk   673,64 € 
(Iz občinskega proračuna se sofinancira najem objekta, reklamni material,…) 
 
Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku občine Sveta 

34 točk   673,64 € 
(Iz občinskega proračuna se sofinancira nakup pokalov in priznanj ter drugi stroški,…) 
 
Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s katerimi se občina 
predstavi v širšem slovenskem prostoru  30 točk   594,40 € 
(Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje najema objekta, 
propagandnega materiala, priznaj in pokalov ter drugih stroškov.) 
 
 
E. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 
 
Investicijsko vzdrževanje - nakup nove opreme 38 točk   752,89 € 
                         
Zamenjava dotrajane opreme   15 točk   297,20 € 
(Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje športa in 
zamenjavo dotrajane opreme (mreže, žoge, vrvi…). 
 

 
4. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

 
Na razpis se lahko prijavijo: 

– športna društva,  
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna 

območja in panoge,  
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu,  
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide, 

 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj navedeni izvajalci letnega 
programa športa pod naslednjimi pogoji: 
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Sveta Ana 
- da so registrirani najmanj eno leto 
- da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih   
  članov za določene športne programe 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev  
  načrtovanih športnih aktivnosti 
- da imajo društva in zveze športnih društev urejeno evidenco o članstvu, plačani  
  članarini ter ostalo dokumentacijo, kot določa zakon 
- letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe 
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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 - 2019", najkasneje 
do 27. 5. 2019, do 12.00 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 v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v 
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, pri Aniti ROJKO, vsak delavnik v času 
uradnih ur, osebno, e-naslov: anita.rojko@sv-ana.si ali na tel. št. 02 729 58 80.  
 
Vlagatelji bodo najkasneje v 45 dnevih od izdaje sklepa obveščeni o razdelitvi sredstev 
in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. 
 
 
 
Številka:  67104-1/2019 
Datum: 25. 4. 2019      
 
 
 
   
                                                                                Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. l.r. 

                            župan 
 

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

