
Naročilo malice/ pogostitve za bolničarje za ekipi CZ  
Občina Ig, na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Meril za izbor 
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO, 
3/04) ter Sprememb Meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev Občine Ig (Mostiščar UO št. 2/2006) Občina Ig objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2011 

 
I. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo: 

- vrtci, 
- šole, 
- športna društva, 
- športne zveze, 
- zavodi, 
- gospodarske družbe, zasebniki ter organizacije, registrirane za 

izvajanje športne dejavnosti, 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so 

javno koristne in neprofitne. 
 

 
II.  Športna društva in njihova združenja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da dostavijo potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu tekmovanja 
(velja za kakovostni in vrhunski šport), 

- občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, 
podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih 
rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke, 

- da se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna aktivnost. V 
program se ne uvrščajo tehnični športi (avto – moto, letalski, športno 
modelarstvo, jamarji, potapljači), body building, fitnes, vse vrste 
aerobike, ples (razen standardnih in latinsko – ameriških plesov ter 
rock & roll), športi z živalmi (kinološka društva), razen miselni športi 
(šah) in konjeniški šport, kjer se upošteva tradicija, 

- izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje 
programov, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih, 

- da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo 
načrtovanih športnih aktivnosti, 

- da je njihova dejavnost neprofitna, 
- da imajo sedež v Občini Ig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
III. Za leto 2011 so s Proračunom Občine Ig za programe športa namenjena sredstva v 
višini 37.000,00.  Po sprejemu Letnega programa športa se po posameznih programih 
nameni sredstva kot sledi iz tabele: 

 
Programi za OŠ Ig in Vrtec Ig 
Program Finančna sredstva po 

posameznih 
programih 

Šport otrok in mladine  
1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
-plavanje 
-program Zlati sonček 
-program Krpan 
-drugi programi 

1.750,00 eur 

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
-program Zlati sonček 
-program Krpan 
-program Naučimo se plavati 
-šolska športna tekmovanja 
-drugi programi 
 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni  in 
vrhunski šport 

8.150,00 eur  

3. Športna vzgoja mladine 
Interesna športna vzgoja mladine 
 
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 
 

 

Športna dejavnost študentov 
Interesna športna dejavnost študentov 

 

Športna rekreacija  
Športna rekreacija 

 

Kakovostni šport 
Kakovostni šport 

 

Vrhunski šport; bonus točke   
Izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje 
strokovnega kadra 
Izobraževanje 

100,00 eur 

Založniška dejavnost  
Informacijski sistem  
Dodatne točke  
Državni prvak  
Skupaj 10.000,00 eur 
 
Programi društev 
 
Program Finančna sredstva po 

posameznih 
programih 

Šport otrok in mladine  
1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
-plavanje 
-program Zlati sonček 
-program Krpan 

300,00 eur 



-drugi programi 
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
-program Zlati sonček 
-program Krpan 
-program Naučimo se plavati 
-šolska športna tekmovanja 
-drugi programi 
 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni  in 
vrhunski šport 

7.700,00 eur  

3. Športna vzgoja mladine 
Interesna športna vzgoja mladine 
 
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 
 

5.000,00 eur 

Športna dejavnost študentov 
Interesna športna dejavnost študentov 

150,00 eur 

Športna rekreacija  
Športna rekreacija 

2.200,00 eur 

Kakovostni šport 
Kakovostni šport 

5.000,00 eur 

Vrhunski šport; bonus točke  250,00 eur 
Izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje 
strokovnega kadra 
Izobraževanje 

3.700,00 eur 

Založniška dejavnost 300,00 eur 
Informacijski sistem 200,00 eur 
Dodatne točke 1.800,00 eur 
Državni prvak 400,00 eur 
Skupaj 27.000,00 eur 
 

   
III.  Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi sprejetih Meril  in Sprememb 

meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev 
Občine Ig.  

 
IV.  Predlagatelji programov morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu, ločeno za 

posamezne vsebine športnih programov. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo 
na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur ali na internetni strani 
www.obcina-ig.si.  
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne bomo upoštevali. 
 

V. Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, s 
pripisom »javni razpis – šport«. 

 
VI.  Prijavi je potrebno priložiti potrdilo panožne športne zveze o rangu tekmovanja v 

katerega je društvo vključeno, v kolikor društva prijavljajo kakovostni oz. 
vrhunski šport. 

 
VII.  Rok za prijavo na razpis je sreda, 4. maj 2011. Prepozno prispele ne bodo 

obravnavane. 
 
 



VIII.  Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju športnih 
programov. 

 
IX.  Predlagatelji programov bodo do 31. maja obveščeni o izidu razpisa. 

 
 
         
Datum: 31.3. 2011       Janez Cimperman 
Številka: 67101/002/2011                    ŽUPAN   


