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1.1.   Besedilo razpisa »Šport  paše«  

Športna zveza Slovenj Gradec na podlagi sredstev pridobljenih s strani Fundacije za športa za leto 2022, 
objavlja interni razpis za sofinanciranje programov športa v MO Slovenj Gradec. 

1.2.  Predmet in pogoji  razpisa 

Predmet internega razpisa je sofinanciranje programov počitniških aktivnost. 

Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.  

Za sredstva pridobljena za programe v MO Slovenj Gradec lahko kandidirajo člani Športne zveze Slovenj 
Gradec, ki imajo sedež društva v MO Slovenj Gradec in programe izvajajo na območju MO Slovenj Gradec. 

Skupaj razpoložljiva sredstva internega razpisa znašajo 9.090,00 EUR. 

1.3.  Program 

1.3.1. Športno aktivne počitnice MO Slovenj Gradec 

Programi, ki se izvajajo v času počitnic in niso del rednega trenažnega procesa izvajalca ter so namenjeni 
predvsem otrokom in mladini, ki se športom ne ukvarjajo redno. 

Ciljna skupina: otroci in mladina 

Čas izvajanja: v času šolskih počitnic (zimskih, poletnih, jesenskih) 

Začetek: februar 2022 

Trajanje: najmanj 10 ur (zimske, jesenske) 20 ur (poletne) - programi se lahko ponavljajo 

Višina sredstev: 9.090,00 EUR 

Predmet sofinanciranja: stroški programa 

Predlog sofinanciranja na program: (15 EUR/ura) 

 

1.4.  Upravičeni  stroški programa  

Upravičeni stroški programa, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja so: stroški dela strokovnega kadra, potni stroški 
strokovnega kadra, strokovno izpopolnjevanje trenerjev. licenciranje strokovnih kadrov, zavarovanja za 
odgovornost strokovnega kadra, športna oprema za izvedbo programa, nagrade, priznanja in rekviziti, 
nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost, stroški oglaševanja programa, 
administrativni stroški programa, stroški najemnin športnih objektov, sorazmerni del obratovalnih stroškov 
športnih objektov, stroški zavarovalnih premij, stroški varovanja prireditev. 

1.5.  Pogoj i  in merila  

1.5.1. Pogoji 

o Za sredstva pridobljena za programe v MO Slovenj Gradec lahko kandidirajo društva člani 
Športne zveze Slovenj Gradec, ki imajo sedež društva v MO Slovenj Gradec in programe 
izvajajo na območju MO Slovenj Gradec in imajo poravnane obveznosti do športne zveze. 

o Športna zveza z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju. 

o Pogodbena sredstva se izvajalcu nakažejo po izvedenem programu in predložitvi poročila in 
ustreznimi dokazili o porabi sredstev. 

o Cena programa za udeleženca ne sme biti profitna, zaželeno je, da so programi za 
udeležence brezplačni. V primeru sofinanciranja se cena za udeleženca sorazmerno zniža. 

o Prijavljeni program ne sme na nikakršen način (npr. kot sponzorji, donatorji,..) biti 
sofinanciran s strani nezakonitih prirediteljev iger na srečo. 

o Izvajalec programa mora imeti ustrezno usposobljenost ali izobrazbo za delo na področju 
športa. 

o Izvajalec s podpisom izjave soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev. 

1.5.2. Merila 

Pri izbiri bodo upoštevana naslednja merila: 

o strokovna usposobljenost izvajalcev programa, 
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o trajanje programa, 

o predvideno število udeleženih – število skupin, 

o cena za udeleženca, 

o izvajanje v preteklih letih, 

o upošteva se število 10 udeležencev na skupino v individualnih športih in 20 udeležencev na 
skupino v kolektivnih športih. 

1.5.3. Promocija projekta Šport paše 

Izvajalec je dolžan promovirati blagovno znamko »Šport paše« in izpolnjevati zahteve Fundacije za šport 
glede obveščanja javnosti v vseh oblikah, ki jih uporablja za predstavitev programa (zgibanke, internetna 
stran, reklamni material, panoji, plakati, izjave za javnost, itd). 

1.6.  Rok pri jave in postopek iz bora 

Vloge za posamezne programe je potrebno oddati izključno preko internetnega portala na naslovu:  

http://sportnazvezasg.si/obrazci/index.php/863611?lang=sl do 13. oktobra 2022.  

Vrednotenje vlog bo opravila strokovna služba Športne zveze Slovenj Gradec – Regijske pisarne OKS-ZŠZ 
Slovenj Gradec, sklep o dodelitvi sredstev za MO Slovenj Gradec bo sprejel Izvršni odbor Športne zveze 
Slovenj Gradec. 

1.7.  Informaci je  

Za dodatna pojasnila in pomoč smo na voljo v pisarni Športne zveze Slovenj Gradec, po tel.: 02 8838180 ali 
na elektronskem naslovu info@sportnazvezasg.si. 

 

Evid. št.: ŠZ-03-2022-83 
30. september 2022                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mojca Verhovnik 

Športna zveza Slovenj Gradec 
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