
   

 

 

RAZPIS PROJEKTA SLOVENIJA V GIBANJU 365 

Vseslovenski projekt z namenom povezovanja in podpore organizatorjev športno rekreativnih 
prireditev in vadb, promocije njihovih dogodkov in spodbujanja gibanja med različnimi 
generacijami. Udeleženci se bodo lahko preizkusili v raznolikih športnih panogah in preizkusih v 
številnih krajih po vsej Sloveniji. Dogodki so namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, poskrbljeno 
bo za različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in 
pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne. S projektom uresničujemo javni interes na 
področju množičnega športa ter na ta način dodatno mobiliziramo zainteresirano javnost in jo 
spodbujamo k gibanju ter zdravemu načinu življenja. 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje športno-rekreativnih dogodkov v organizaciji športnih organizacij 
in društev, ki so članice Športne unije Slovenije. Razpis bo v letu 2017 potekal v več terminih do 
porabe razpoložljivih sredstev. Na razpis lahko kandidirajo športne organizacije in društva, ki so 
članice Športne unije Slovenije. Vsako društvo oziroma športna organizacija, članica Športne unije 
Slovenije, lahko v tem terminu, ki traja od 17. do 31. maja 2017, kandidira z enim programom, ki bo 
izveden v času od maja do novembra 2017. V kolikor bodo še ostala razpoložljiva sredstva, bo razpis 
ponovno objavljen v novem terminu (predvidoma junija), na katerem bodo izvajalci lahko ponovno 
kandidirali z enim programom. Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti 
nameniti za izvedbo športno-rekreativnih programov članic Športne unije Slovenije.  
 

KAJ ŠPORTNO DRUŠTVO PRIDOBI Z VKLJUČITVIJO? 
 
Športne organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo poleg sofinanciranja športnega dogodka 
prejele ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo, s čimer se bo 
izrazito povečala kakovost, prepoznavnost in obiskanost športno-rekreativnih programov.  
 
1. STROKOVNA PODPORA 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na strokovnem seminarju za organizatorje 

športnih programov, 

 brezplačna udeležba za predstavnika društva na slovesni prireditvi ob zaključku projekta, 

 strokovno svetovanje na področju organizacije in izvedbe športnih programov. 

 
2. PROMOCIJSKA PODPORA 

 promocijo prireditve in vadb z izpostavitvijo na spletnem mestu: www.slovenijavgibanju.si, 

 promocijo v okviru rednih medijskih aktivnosti projekta Slovenija v gibanju 365, 

 pomoč pri vzpostavitvi povezav z lokalnimi mediji, 

 možnosti soustvarjanja vsebine spletne strani na portalu www.slovenijavgibanju.si in 

 promocija prireditve in vadb na socialnih omrežjih ŠUS. 

 
3. ORGANIZACIJSKA PODPORA 

 popust pri izposoji rekvizitov in opreme, 

 možnost ugodne izposoje davčne blagajne, 
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 možnost ureditve ugodnega zavarovanja: odgovornosti 

strokovnih delavcev in organizatorja ter nezgodnega zavarovanja vadečih in udeležencev, 

 možnost ugodne izdelave tiskovin (letaki, plakati, brošure), 

 možnost naročila ugodne ponudbe promocijskih materialov, opreme in rekvizitov, kompletov 

medalj in pokalov ter 

 koriščenje različnih storitev partnerjev (moderiranje, fotografiranje, najem ozvočenja …). 

 
4. INFORMACIJSKA PODPORA 

 možnost objave potreb po prostovoljcih in strokovnih delavcih ter 

 možnost naročila ugodne postavitve spletne strani. 

 

Merila za sofinanciranje športnih dogodkov: 

Vsako društvo oziroma športna organizacija, članica Športne unije Slovenije, lahko v tem terminu, ki 

traja od 17. do 31. maja 2017, kandidira z enim programom, ki bo izveden v času od maja do 

novembra 2017. Prednost pri sofinanciranju imajo programi društev, ki še niso prijavili dogodka v 

projekt Slovenija v gibanju 365 v letu 2017. 

Enodnevne prireditve oz. posamezni dogodki 

30 - 100 sodelujočih - sofinanciranje v višini 100,00 EUR, 
- 10% popust pri izposoji opreme in rekvizitov. 

100 – 300 sodelujočih - sofinanciranje v višini 150,00 EUR, 
- 15% popust pri izposoji opreme in rekvizitov. 

nad 300 sodelujočih - sofinanciranje v višini 200,00 EUR, 
- 20% popust pri izposoji opreme in rekvizitov. 

 
 
Kako se vključim projekt Slovenija v gibanju365? 
V času razpisa, to je od 17. do 31. maja 2017, vpišete vašo športno-rekreativno prireditev v e-prijavo 
na portalu www.slovenijavgibanju.si, pri čemer morate ob prijavi označiti sodelovanje »Prijava v 
projekt Slovenija v gibanju 365« in izpolniti obvezna polja. 
S prijavo v projekt se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca 
in dogovor o sodelovanju.  
Po uspešni prijavi preko e-prijave boste na vaš kontaktni e-naslov prejeli e-sporočilo. Po zaključku 
drugega termina razpisa boste po e-pošti obveščeni, ali bo vaš dogodek, ki ste ga prijavili v tem 
terminu, sofinanciran, ter obenem prejeli pogodbo, ki jo podpisano in žigosano vrnete po e-pošti na 
naslov svg@sportna-unija.si ali po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 
155, 1000 Ljubljana. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv. 

 

Kakšne so vaše obveznosti in osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu? 
Na razpis lahko kandidirajo športne organizacije in društva, ki so članice Športne unije Slovenije. 

Vsako društvo oziroma športna organizacija, članica Športne unije Slovenije, lahko v tem terminu, ki 

traja od 17. do 31. maja 2017, kandidira z enim programom. Odobrena denarna sredstva morajo 

izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za izvedbo športno-rekreativnih programov članic Športne unije 

Slovenije. 
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Izvajalec je najkasneje 2 dni po izvedenem dogodku dolžan poročati o športnem dogodku, kar stori 

preko elektronskega obrazca pod posameznim dogodkom na portalu www.slovenijavgibanju.si: 

o Objava fotografij dobre kakovosti (najmanj 15) z dogodka. 

o Navedba števila udeležencev, strokovnih delavcev, prostovoljcev in zbranih ur gibanja. 

o Prispevek za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov). 

o Navedba oblik in načinov predstavitve projekta Slovenija v gibanju 365. 

o Predstavitev projekta s strani moderatorja na športnem dogodku. 

o Posredovanje dokazov o namenski porabi sredstev v višini 150% odobrenih denarnih 

sredstev. Kopije plačanih računov pošljete na e-naslov svg@sportna-unija.si ali po navadni 

pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. 

 

Organizatorja bo redno in sproti obveščal o morebitnih spremembah izvajanja programa 
(sprememba kraja, termina, števila udeležencev ipd.). Izvajalec bo posredoval informacije o svojih 
programih rednih strokovno vodenih vadb skladno s povabilom Športne unije Slovenije. Izvajalec je 
dolžan poskrbeti za pojavnost blagovne znamke Slovenija v gibanju365 (logotip na spletni strani, na 
letaku ali drugi tiskovini, povezani s prijavljenim programom, predstavitev projekta s strani 
moderatorja na dogodku, navedba sofinancerja v objavljenih novicah o dogodku). Izvajalec bo skrbel 
za varno izvajanje programa v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalci so pri izvedbi sofinanciranih 
programov dolžni upoštevati načela trajnostnega razvoja, kot jih opredeljuje Nacionalni program 
športa v Republiki Sloveniji. 
 
V primeru, da organizator projekta ugotovi nepravilnost z izvajanjem programa ali izvajalec ne izpolni 

svojih obveznosti, izvajalec ne bo upravičen do izplačila sredstev za izvedbo programa. Do 

sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih 

sodnih sporov s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami oziroma niso soudeleženi v 

tekočih sodnih sporih s Športno unijo Slovenije ali njenimi povezanimi osebami.   

Športna unija Slovenije je za organizatorje športnih prireditev in vadb pripravila pester nabor 

promocijskih materialov, medalj in pokalov ter storitev po akcijskih cenah, ki je dostopen na spletni 

strani spletna trgovina Športne unije Slovenije. 

Vse dodatne informacije o projektu so na voljo na elektronskem naslovu svg@sportna-unija.si, 

kamor pošljete vsa morebitna vprašanja. Razpis v tem terminu traja od 17.05.2017 do 31.05.2017. 
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