
 
 
 
 
OBČINA SVETI TOMAŽ 
 
 
Na podlagi določil Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Sveti Tomaž (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2010 in 8/2014) in 
Letnega programa športa v občini Sveti Tomaž za leto 2019 objavljam naslednji 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE NA 

PODROČJU ŠPORTA V LETU 2019 
 
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za sofinanciranje na področju športa v letu 2019. 
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: 
– športna društva in klubi,  
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,  
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.  
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost  pri sofinanciranju in 
izvajanju letnega programa športa. 
 
3. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnje točke pod 
naslednjimi pogoji: 
– da imajo sedež v občini in da delujejo na območju občine Sveti Tomaž, 
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. 
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini (velja le za društva).  
 
4. Občina Sveti Tomaž bo sofinancirala naslednje programe: 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni 

programi.  
 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK  
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni program redne vadbe (na vadbeno 

skupino).  
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni 

zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 
mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza 
na najmanj regijskem nivoju.  

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)   
  
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)  
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino),  
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  



Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, 
ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih 
udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini 
najmanj 3–4/krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v letu in se redno 
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.  

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  
Športni programi: 80-urni programi (na vadbeno skupino)  

 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati 
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati 
upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre 
za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega 
časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.  

3. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom.  

4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova 
državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za 
sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.  

5. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V ŠPORTU  
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov preko izvajalcev programov, potrjenih s strani Strokovnega sveta RS za 
šport. Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri 
izvajalcih športnih programov v Občini Sveti Tomaž in se obvežejo da bodo pri izvajalcih 
opravljali strokovno delo najmanj še tri leta.  
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih 
programov v Občini Sveti Tomaž najmanj eno leto.  
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja 
kandidira z največ enim kandidatom. 
 
 

6. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu 
društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo 
točke, skladno s določili pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega 
programa športa v Občini Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Sveti Tomaž št. 12/2010 in 
8/14). 

 
5. Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce,ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijavitelj izpolni za posamezni program tisti obrazec, za katerega se prijavlja.  
 



6. Vsi programi navedeni v javnem razpisu se sofinancirajo v skladu s določili Pravilnika o 
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v Občini Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Sveti Tomaž št. 12/2010 in 8/14). 

Predlagani programi ne smejo biti profitno usmerjeni. Izbrani programi bodo s sredstvi 
Občinskega proračuna sofinancirani v okviru razpoložljivih sredstev na podlagi Letnega 
programa športa v letu 2019. 
 
7. V proračunu občine za leto 2019 so za sofinanciranje programov športa predvidena 
sredstva v  višini 15.000,00 EUR . 
 
8. Predlagatelji oddajo ali pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Sveti 
Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž s pripisom “JR ŠPORT 2019” do vključno 30. 
aprila 2019. 
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane. 
 
10. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo 
na njihov naslov. Dodatne informacije dobite na tel. (02) 741 6600, pri ga. Hartman Zinki 
vsak delovni dan od 8. do 12. ure. 
 
11. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.  
Odpiranje vlog ne bo javno. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 5 delovnih 
dni svoje vloge dopolnijo. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, 
bo slednja izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 
Sklep o izidu razpisa bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. 
 
12. Z vsemi izbranimi izvajalci programov športa bo podpisana pogodba o sofinanciranju 
programov športa za leto 2019. Vzorec pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa. 
 
13. PORABA DODELJENIH SREDSTEV 
Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.  
 
Številka: 419-52/2019 01 zh 
Sveti Tomaž, 28.03.2019 
           ŽUPAN  

           Mirko Cvetko  
 



OSNUTEK 
OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž, davčna številka: 46847758, 
matična številka 2242761, ki jo zastopa župan Mirko Cvetko (v nadaljnjem besedilu: občina) 
 
in 
 
____________________________________, matična številka: __________ davčna številka: 
___________________, ki ga zastopa predsednik _________________ (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec) 
 
skleneta  

P  O  G  O  D  B  O 
o sofinanciranju programov na področju športa 

 v  letu 2019 
 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina Sveti Tomaž  izvedla javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje na področju športa, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala občina Sveti 
Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št.  _______). 

- da so v proračunu za leto 2019 zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov na 
področju športa, proračunska postavka 051873 športna društva in klubi, konto 
412000 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

-  da je Občina Sveti Tomaž s sklepom št. ___________ 01/ZH z dne ___________ 
odobrila izvajalcu sredstva za sofinanciranje programa na področju športa  v letu 
2019.   

 
 

2. člen 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programov na področju športa v  letu 2019. 
 

3. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je program izvajalca v skladu s določili Pravilnika o pogojih 
in merilih za izvajanje letnega programa športa  v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine 
Sveti Tomaž št.  12/2010, 8/14) ocenjen s ___________ točkami in sicer za: 
___________________. 
Vrednost točke, izračunana na podlagi razpoložljivih sredstev iz skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis znaša _____________ €. 
 
 

4. člen 
 

Občina Sveti Tomaž bo za sofinanciranje programov na področju športa v  letu 2019 
zagotovila izvajalcu finančna sredstva v višini ___________________ €. 
Znesek iz te pogodbe bo občina nakazala v roku osem dni od podpisa pogodbe na 
transakcijski račun izvajalca. 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje: 

- da bo sredstva uporabil za namen iz 2. člena te pogodbe 



- da bo najkasneje do 25.02.2020 posredoval občini zaključno poročilo o namenski 
porabi sredstev in opravljenih nalogah po prijavljenem letnem programu (obrazec –
priloga 1) v skladu s 3. točko 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02):  

 
6. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne izpolnjuje obveznosti določenih s to 
pogodbo, se mu za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora 
vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. 
 

7. člen 
 
Za izvedbo pogodbe s strani občine je zadolžena Zinka Hartman, s strani izvajalca pa 
_____________ 
 

8. člen 
 

Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno. 
V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna je za spore pristojno sodišče v Ormožu. 
 

9. člen 
 
Pogodba postane veljavna s podpisom pogodbenih strank. 
 

10. člen 
 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, tri izvode pa občina. 
 
 
Številka:419-__/2019 01/ZH 

Sveti Tomaž, ____________________ 

 
 
OBČINA SVETI TOMAŽ                                                     IZVAJALEC: 
ŽUPAN              
MIRKO CVETKO      
 

 



 
Priloga 1 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O NAMENSKI PORABI SREDSTEV, po pogodbi št. 
__________ 

 
1. DRUŠTVO (prejemnik sredstev po pogodbi) 

………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Izvedba programov (pisna obrazložitev) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Finančna realizacija aktivnosti po pogodbi o sofinanciranju:   
 

IZVEDBA PROGRAMA 
(navedite program, ki ste ga izvedli) 

Znesek v 
EUR 

 
Lastna 

sredstva 

Znesek v 
EUR 

 
Občinska 
sredstva 

 

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.  
 
 

  

5.  
 
 

  

6.  
 
 

  

… Skupaj   



 
Sestavni del poročila so kopije računov. 
  
Kraj in datum:  
 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
 

   

 
 


