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Letnik 1 
 

Številka 11/2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sveti Tomaž, 19.05.2021 
 
TISKOVINA                 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI TOMAŽ
 
VSEBINA 
 
17. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA   
      ŠPORTA V OBČINI SVETI TOMAŽ ZA LETO 2021 
18. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI  
      SVETI TOMAŽ ZA LETO 2021 
19. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV V OBČINI SVETI  
      TOMAŽ ZA LETO 2021 
20. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ  V LETU 2021  

 
 

17. 

Občina Sveti Tomaž objavlja na podlagi 8. in 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Sveti Tomaž  (Uradni glasilo občine Sveti Tomaž, št. 11/2020) in 
Letnega programa športa v občini Sveti Tomaž za leto 2021, ki ga je na svoji 17. redni seji, dne 
18.03.2021 sprejel Občinski svet, naslednji 
 
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

OBČINI SVETI TOMAŽ ZA LETO 2021 
 
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž. 
 
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 8. člen Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, 
št. 11/2020), v nadaljevanju: Odlok. 

 
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, ki ga bo v letu 2021 

sofinancirala Občina Sveti Tomaž: 
3.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
3.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 - Promocijski športni programi 
 - Šolska športna tekmovanja 
 - Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
3.1.2. Kakovostni šport 
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 
3.1.3. Športna rekreacija 
 Celoletni športno rekreativni programi, občasni programi, programi za zdravje 
 Specifične športne panoge 
3.2. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
3.2.1. Delovanje športnih organizacij 
3.3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
3.3.1. Druge športne prireditve 

 
4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa: 

- športna društva in športne zveze, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, 
- zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1), 



Uradno glasilo, št. 11/2021 2 19.05.2021 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, 
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 

zakonom, ki ureja ustanove, 
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki 

Sloveniji, 
- zasebni športni delavci. 

 
5. Pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa imajo izvajalci iz prejšnje točke, če 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež v občini Sveti Tomaž in delujejo na območju občine Sveti Tomaž; 
- so registrirani najmanj eno (1) leto, 
- imajo za prijavljene dejavnosti: 

o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen 
strokovni kader za opravljanje dela v športu, 

o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo 
dejavnosti, 

o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v 
obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje 
celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja športnega programa v merilih drugače 
opredeljen,  

o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze 
športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa. 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 
programa športa. 
 

6. Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjena »Vloga na javni razpis Občine Sveti Tomaž za LPŠ za leto 2021« (v 

nadaljevanju vloga), kateri prijavitelji priložijo samo izpolnjene obrazce za programe, s 
katerimi se prijavljajo na javni razpis;   

- število članov s plačano članarino (društva); 
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za 

izvedbo dejavnosti; 
- kopija temeljnega akta pravne osebe, ki se prvič prijavlja na javni razpis oz. je bil akt 

spremenjen; 
- parafiran osnutek pogodbe 
- zapisnik zadnje skupščine oz. občnega zbora (društvo), 
- seznam registriranih tekmovalcev v nacionalni panožni športni zvezi za sezono 

2020/2021 oz. za leto 2021, potrjen s strani NPŠZ (samo izvajalci, ki prijavljajo programe 
kakovostnega in vrhunskega športa); 

- seznam kategoriziranih športnikov mladinskega razreda, perspektivnega razreda, 
mednarodnega razreda in svetovnega razreda (veljavna kategorizacija ob objavi razpisa); 

- evidenca športnikov z veljavno tekmovalno licenco, potrjena s strani nacionalne 
panožne zveze; 

- seznam sodelovanja v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze po 
panogi, starostni kategoriji in rangu tekmovanja, potrjeno s strani nacionalne panožne zveze 
(samo izvajalci, ki prijavljajo programe kakovostnega in vrhunskega športa);  

- rezultati tekmovanj na tekmovanjih po starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega 
sistema nacionalne panožne zveze v letu 2020, oziroma v letu 2021; 

- ime in priimek ter dokazila o strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev v športu; 
- podatki o vadbeni skupini; 
- podatki o udeležencih vadbene skupine; 
- kraj in urnik vadbe. 

 
7. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje področij športa iz 3. točke tega razpisa je 

določen z Letnim programom športa v občini Sveti Tomaž za leto 2021, ki ga je na svoji 17. redni 
seji, dne 18.03.2021 sprejel Občinski svet: 18.000,00 EUR, od tega: 
- 600,00 EUR za promocijske športne programe in šolska športna tekmovanja, 
- 200,00 EUR za celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 
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- 4.000,00 EUR za kakovostni in vrhunski šport (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport),  

- 4.500.00 EUR za kakovostni šport; 
- 5.600,00 EUR za športno rekreacijo: celoletni programi, občasni programi, programi za 

zdravje 
- 1.000,00 EUR za specifične športne panoge, 
- 1.000,00 EUR za delovanje športnih društev na lokalni ravni, 
- 1.100,00 EUR za športne prireditve. 

 
8. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
9. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: do vključno 21. junija 2021. Vloga mora biti v 

zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-javni razpis LPŠ 2021« poslana ali dostavljena na naslov: 
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž. Ovojnica mora biti opremljena s polnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja (v levi zgornji kot ovojnice) ter z naslovom prejemnika in s 
pripisom »Ne odpiraj-javni razpis LPŠ 2021«. 
Šteje se, da je vloga na javni razpis prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vloge oddana na pošti priporočeno ali oddana v pisarni občine Sveti Tomaž. Odpirajo 
se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici. Ovojnica, ki ne bo 
pravilno izpolnjena in označena, se vrne vlagatelju. 

 
10. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 24.06.2021. Odpiranje prejetih vlog ni javno. 

 
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: v roku 30 dni po preteku roka 

za oddajo vlog. 
 

12. Razpisna dokumentacija (vloga, skupaj z vsemi obrazci) je od dneva objave javnega razpisa na 
voljo na spletni strani http://sv-tomaz.si/ in na sedežu občine vsak delovni dan od 8. do 13. ure. 
Dodatne informacije daje Zinka Hartman, dosegljiva na telefonski številki (02) 7416-600. 

 
13. Predlog izbora programov in višino dodelitve finančnih sredstev za sofinanciranje programov 

pripravi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
 
Številka: 419-0072/2021 
Sveti Tomaž, 17.05.2021 

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 

18. 
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07 in  Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 8/14) objavljam 
 

J A V N I R A Z P I S 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI SVETI TOMAŽ ZA 

LETO 2021 
 

I. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje letnih programov turističnih društev v občini Sveti Tomaž 
za leto 2021 z naslednjimi vsebinami: 
1. redno delovaje in jubileji 
2. izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 
3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma 
4. akcije na področju ohranjanja kulture in naravne dediščine ter urejanja okolja 
5. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 
6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega pomladka. 
 
II. Upravičenci po tem razpisu: turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirana po zakonu o društvih 
- da imajo sedež v občini Sv. Tomaž in da delujejo na območju občine Sv. Tomaž 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino 

http://sv-tomaz.si/
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- da imajo zagotovljene materialne, prostorsko, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. 

 
Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim programom. 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa. 
 
III. Višina razpoložljivih sredstev: 4000 EUR.  
 
IV. Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev: 

Merila: točke 

1.Redno delovanje  
število članov turističnega društva s plačano članarino: 

 

-do dvajset članov               5 točk 

-do trideset članov             10 točk 

-nad trideset članov            15 točk 

  

2.Jubileji društva  

-za vsako 10 obletnico delovanja 15 točk 

  

3.Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega 
pomena 

 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
Sloveniji 

5 točk/predstavitev 

-predstavitev društva  ter z njo občine na sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
tujini 

10 točk /predstavitev 

-izdajanje promocijskega materiala: izdelava spletne strani, zgibanka, 
razglednica, zemljevidi ipd… 

10 točk 

  

4.Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma 

 

-organizacija in izvedba raznih tekmovanj, natečajev, delavnic, predavanj 5 točk/tekmovanje ali 
predavanje 

  

5.Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju 
okolja 

 

-projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine  20 točk/leto 

-Vzdrževanje kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 10 točk /leto 

-čistilne in druge akcije 5 točk /leto 

  

6.Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena 

 

-izvedba poldnevne prireditve (kot npr. pohod, etnološka prireditev, razne ostale 
prireditve  

5 točk/prireditev 

-izvedba celodnevne prireditve  10 točk/prireditev 

- sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 3 točke/prireditev 

-sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine 1 točka/prireditev 

  

7.Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka  

-organiziranje raznih delavnic, tečajev za mladino, otroke 2 točki/delavnico 

 
 
V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako »Ne 
odpiraj- javni razpis za programe turizma« do vključno 24. junija  2021 na naslov: Občina Sveti 
Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
 
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov 
naslov po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, vsak delovni dan od 8. do 14.  
ure. Dodatne informacije dobite pri ga Hartman Zinki vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
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VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 
 
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
 
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. 
 
X. Z vsemi izbranimi izvajalci programov bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov. Vzorec 
pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa. 
 
XI. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.  
 
Številka:419- 0074/2021 
Sveti Tomaž, dne 17.05.2021 

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
 

19. 
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev iz proračuna občine Sveti 
Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž,št. 14/15) objavljam 
 

J A V N I R A Z P I S 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV V OBČINI SVETI TOMAŽ ZA LETO 

2021 
 

I. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje letnih programov drugih društev v občini Sveti Tomaž za 
leto 2021: 
1. redno delovaje  
2. prireditve 
3. brošura, zloženke, publikacije 
 
II. Upravičenci po tem razpisu: druga društva (to so društva,ki ne spadajo na področje kulture, športa, 
turizma, kmetijstva, humanitarnih dejavnosti in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirana po zakonu o društvih 
- da imajo sedež v občini Sv. Tomaž in da delujejo na območju občine Sv. Tomaž 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorsko, kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo načrtovanih aktivnosti. 
 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice preko tega razpisa. 
 
III. Višina razpoložljivih sredstev: 900 EUR 
 
IV. Merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev: 

Merila: točke 

1.Redno delovanje  
število članov s plačano članarino: 

 

-do 10 članov               3 točk 

od 10 do 20 članov             5 točk 

-nad dvajset članov            10 točk 

  

2.Izvajanje prireditev  

-organizacija prireditve 10 točk/prireditev 

-sodelovanje na prireditvi (društvo ni organizator) 5 točk /prireditev 

-organizacija prireditve širše pomena 20 točk /prireditev 

  

3. projekti predstavitveni material društva  
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-brošura, zloženka o društvu, in druge publikacije ob jubileju 20 točk 

 
V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako »Ne 
odpiraj- javni razpis za druga društva« do vključno 23. junija 2021 na naslov: Občina Sveti Tomaž, 
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  
 
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov 
naslov po objavi v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž, vsak delovni dan od 8. do 14.  
ure. Dodatne informacije dobite pri ga Hartman Zinki vsak delovni dan od 9. do 12. ure. 
 
VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 
 
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
 
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. 
 
X. Z vsemi izbranimi izvajalci programov bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov. Vzorec 
pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa. 
 
XI. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.  
 
Številka:419-0075/2021 
Sveti Tomaž, dne 17.05.2021 

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 

 
20. 

Na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Sveti 
Tomaž  (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/07), objavljam naslednji 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ  V LETU 2021  

 
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov programov humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2021 
sofinancirala Občina Sveti Tomaž. 
2. Na razpis se lahko s predlogi programov, projektov, akcij ter drugih aktivnosti na področju 
humanitarne dejavnosti prijavijo društva, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, ki so na 
podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje humanitarne dejavnosti in: 
- imajo sedež v občini Sveti Tomaž;  
- so registrirani za opravljanje humanitarne dejavnosti, ter da s svojim humanitarnim delom izkazujejo 
pričakovano kakovost na osnovi meril in kriterijev, ki so določeni v 11. členu Pravilnika o sofinanciranju 
programov humanitarnih organizacij v občini Sveti Tomaž; 
- nimajo sedeža v občini, vendar se njihovi programi nanašajo na uporabnike iz 
Občine Sveti Tomaž; 
- imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje humanitarnih 
aktivnosti; 
- društva morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imeti urejeno evidenco o članstvu. 
3. Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za programe na področju humanitarnih organizacij v letu 2021«; 
- osnovne podatke o statusu in organiziranosti nosilca humanitarnega programa; 
- vsebinsko predstavitev prijavljenega humanitarnega programa; 
- finančno ovrednoten celotni program dejavnosti in 
- ovrednoten program dejavnosti za sofinanciranje iz proračuna občine Sveti Tomaž. 
4. Vrednost sofinanciranja humanitarnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v 
občinskem proračunu. V proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2021 so za sofinanciranje 
humanitarnih programov predvidena sredstva v višini 2.500 EUR. 
 
5. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – javni razpis za humanitarne programe« do vključno 22. junija 2021 na naslov: Občina 
Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž.  



Uradno glasilo, št. 11/2021 7 19.05.2021 

 

Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž. Izdajatelj: Občinska uprava 

 

6. Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo na njihov 
naslov. 
Dodatne informacije dobite na, tel. (02) 741 6600, pri ga. Zinki Hartman vsak delovni dan od 8. do 12. 
ure. 
7. Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Sveti Tomaž. 
8. O izidu razpisa in višini razporejenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem 
razpisu. 
9. Z vsemi izbranimi izvajalci programov bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov. Vzorec 
pogodbe je sestavni del tega javnega razpisa. 
10. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis.  
 
Številka: 419-0076/2021 
Sv. Tomaž, 17.05.2021 

Mirko Cvetko l.r. 
ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 


