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- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (razen športna 

združenja in zveze)

6. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, 

upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska 
sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH 
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN

7. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih 

vsebin poteka po naslednjem zaporedju:
- priprava in sprejem letnega programa športa,
- priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vse-

bin na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
- zbiranje predlogov izvajalcev športnih vsebin,
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov na komisiji za iz-

bor izvajalcev športnih programov,
- obveščanje predlagateljev o odločitvi,
- obravnava pritožb predlagateljev,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sred-

stev iz proračuna,
- obravnava poročil o izvedenih športnih programih.

Javni razpis

8. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega 

razpisa, ki se objavi na spletnih straneh in oglasni deski občine 
oz. na krajevno običajen način. Javni razpis mora biti objavljen 
najkasneje 30 dni po sprejemu letnega programa športa. 

Rezultate javnega razpisa občinska uprava objavi na spletni 
strani občine.

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
- navedbo naročnika (naziv, sedež…),
- predmet javnega razpisa,
- izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin,
- višino sredstev, ki so na razpolago za posamezne razpisane 

programe,
- podlage, merila in kriterije za vrednotenje programov,
- določitev obdobja, v katerih morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
- način dostave vlog,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo raz-

pisno informacijo,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega raz-

pisa.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/07 UPB2, 27/08, 76/08 in 100/08), Zakona o športu 
(Uradni list RS št. 22/98, 97/01, 27/02, 110/02 in 15/03) in 16. 
člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 1/07 in 
33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 
23. redni seji, dne 17. decembra 2009 sprejel

P R AV I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa 

v občini Sv. Jurij v Slov. goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in 

merila za sofinanciranje programov športa iz proračuna Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, ki so v javnem interesu občine.

2. člen
Ta pravilnik ureja:

- postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofi-
nanciranje športnih vsebin;

- postopek vrednotenja vsebin s področja športa na podlagi me-
ril;

- pogoje za sodelovanje v postopku – javni razpis;
- določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja 

ta pravilnik.

3. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebi-

nam, lahko izvajalci pridobijo na osnovi kandidature na javnem 
razpisu. Sofinanciranje programov športa se izvede v skladu z le-
tnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet ter v obsegu 
zagotovljenih sredstev v proračunu.

4. člen
Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev za izvajanje 

programov imajo naslednji upravičenci:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, 

ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opra-
vljanje dejavnosti na področju športa,

- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

5. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah,
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16. člen
Postopek za izbor izvajalcev programov športa vodi tričlan-

ska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom in je se-
stavljena iz:
- 2. članov, imenovanih izmed kandidatov predlaganih s strani 

Odbora za družbene dejavnosti in
- 1. člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani 

izvajalcev športnih vsebin v občini, z ustrezno strokovno izo-
brazbo oz. izkušnjami.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki izvajalcev, ki kandi-

dirajo za sredstva javnega razpisa. Mandat komisije traja štiri leta 
in sovpada z mandatom občinskega sveta.

Administrativno-tehnična opravila za strokovno komisijo 
opravlja občinska uprava.

17. člen
Naloge komisije so:

- odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis,
- ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
- sestava zapisnika o delu,
- priprava letnega poročila o delu komisije.

18. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija 

po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Odpiranje 
vlog ni javno.

Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepo-
polne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisne-
ga obvestila. Nepopolne vloge, ki jih po določenih rokih predla-
gatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo.

19. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati 

predvsem:
- naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena navzočih predstavnikov komisije,
- število in imena oz. nazive vlagateljev vlog,
- vrstni red odpiranja vlog,
- ugotovitve o popolnosti vlog,
- navedbe vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Zapisnik podpiše predsednik komisije.

Sklenitev pogodbe

20. člen
Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v 

obravnavo komisiji, ki določi končno višino dodeljenih sredstev 
posameznim predlagateljem.

Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih 
vsebin o višini odobrenih finančnih sredstev, za katere so kandi-
dirali na javnem razpisu. 

Zoper sklep je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo na Ob-
čino Sv. Jurij v Slov. goricah. V pritožbi mora vlagatelj natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritož-
be ne morejo biti postavljena merila za sofinanciranje.

Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene naved-

9. člen
Na podlagi sprejetega programa športa, občinska uprava pri-

pravi razpisno dokumentacijo. V razpisni dokumentaciji morajo 
biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili izvajalcu 
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- tekst objave javnega razpisa,
- višina sredstev, ki so na razpolago,
- navedbo, da se za določanje deleža sofinanciranja uporabljajo 

določila pravilnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
- vzorec pogodbe,
- navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec predlo-

žiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je 
upravičen do sredstev,

- navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in 
kdo o pritožbi zoper sklep.

10. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:

- podatke o vlagatelju (naziv, sedež, …),
- navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira,
- opis načrtovanih programov,
- dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, 
- dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov,
- dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisu.

11. člen
Vloga na razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v 

objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zaprti kuver-
ti, katera mora biti označena z »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
za sofinanciranje programov športa«. Sprejemna pisarna označi 
vloge z datumom in uro prispetja.

12. člen
Občina vodi register izvajalcev programov športa v občini in 

register športnih objektov v občini.

13. člen
Register izvajalcev programov športa v občini obsega: ime 

oz. naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zakonitega 
zastopnika, naziv športne panoge oz. dejavnosti, ime in priimek 
kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od športnih društev.

14. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, loka-

cijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost 
tekmovalnih in drugih površin. Podatki se pridobijo od lastnikov 
oz. upravljavcev objektov ter iz evidence občine.

15. člen
Register iz 13. člena tega pravilnika se ažurira enkrat letno, 

drugi po potrebi.

Strokovna komisija
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da programov ni izvajal. Financiranje se ustavi do predložitve 
zahtevanih dokumentov.

Izvajalec, zoper katerega je uveden postopek izterjave, ne 
more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.

III. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA

24. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po 

tem pravilniku so opredeljena po:
1. VSEBINAH:
 1.1 športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
 1.2 kakovostni šport
 1.3 vrhunski šport
 1.4 šport invalidov
 1.5 športna rekreacija
2. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU:
 2.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-

nih kadrov,
 2.2 športne objekte
 2.3 športne prireditve
 2.4 delovanje društev, športne zveze
 2.5 informatika

25. člen
Vrednost točke za posamezne programe se izračuna na pod-

lagi sredstev, namenjenih za sofinanciranje vsebin in skupnega 
števila točk izbranih programov izvajalcev.

26. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in ra-

zvojnih nalog je odvisna od vrednosti točke in števila točk, ki jih 
prejme posamezni izvajalec programa oz. kot izhaja iz posame-
znih določb tega pravilnika.

27. člen
Sredstva, ki ostanejo po sklenjenih pogodbah neporabljena, se 

razdelijo med vse izvajalce programa športa tako, da se za odsto-
tek neporabljenih sredstev povišajo sredstva društev za delova-
nje. Z izvajalci se sklenejo aneksi k pogodbam.

28. člen
V primeru, da proračun za tekoče leto ni sprejet, se programi 

društev, vključenih v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih 
zvez, začasno sofinancirajo v obsegu kot je določeno v pogodbah 
za preteklo leto. Podrobnosti se dogovorijo s posebno pogodbo o 
sofinanciranju.

1. Merila za sofinanciranje vsebin

1.1 športna vzgoja otrok, mladine in študentov;

29. člen
To so programi športne vzgoje otrok in mladine, ki se prosto-

voljno ukvarjajo s športom, izven obveznega vzgojno izobraže-
valnega programa.

be in v roku 15 dni s sklepom odločiti o pritožbi. Sklep je z odlo-
čitvijo župana dokončen.

21. člen
Po preteku roka za pritožbe, župan z izvajalci sklene pogodbe 

o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju izbranih letnih 

programov športa so:
- naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun iz-

vajalca,
- vrste, vsebina in obseg programov,
- čas realizacije programov,
- pričakovani dosežki,
- višina dodeljenih sredstev za programe,
- terminski plan nakazil,
- rok porabe dodeljenih sredstev,
- način nadzora namenske porabe sredstev in izvajanja progra-

mov,
- rok in način predložitve zaključnega poročila o realizaciji 

programov,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, 

sredstva vrniti v proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi,
- določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljša-

nje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, 
ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe 
sredstev ter

- druge medsebojne pravice in obveznosti.

22. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v 

roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je iz-
vajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin 
na področju športa.

Spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje letnega 
programa športa

23. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izva-

janje letnega programa izvajalcev:
- z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in 

porabi sredstev,
- z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
- z dokazili, ki jih mora izvajalec predloži na posebno zahtevo.

Izvajalci letnega programa morajo najkasneje do 31.03. na-
slednjega leta, podati zaključno poročilo o realizaciji programa 
in porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa.

Prav tako je izvajalec na posebno zahtevo občine (posebni 
nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se 
nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev 
ter omogočiti nadzor.

V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali izvede-
nega nadzora ugotovi neupravičeno neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti izvajalcev športnih programov, je izvajalec neupra-
vičeno pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi.

Če izvajalec do roka, navedenega v tem členu ne odda poro-
čila ter dokumentov in podatkov po posebni zahtevi, se smatra, 
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- prevozi – 2 točki/posameznik
Področna in državna tekmovanja določena v koledarju šolskih 

tekmovanj. Sofinancira se lahko:
- sodniki – dejanski strošek
- prehrana spremljevalcev – 6 točk/posameznik/ odsotnost do 

ur po 15. uri
- prehrana spremljevalcev – 10 točk/posameznik/ odsotnost 

nad 6 ur po 15. uri
- spremstvo – 15 točk/tekma
- prevoz – 2 točki/posameznik.

V igrah z žogo pripada 1 spremljevalec ne ekipo, v individu-
alnih športih 1 spremljevalec na 10 tekmovalcev.

Sofinanciranje zgoraj navedenih programov poteka na osnovi 
predloženih zahtevkov do višine predvidenih sredstev.

V primeru, da je zahtevkov več kot je na razpolago sredstev, 
se šolska športna tekmovanja sofinancirajo v enakem % za vse 
vlagatelje, glede na višino zahtevka in zagotovljena sredstva.

Drugi programi vadbe šoloobveznih otrok v obsegu 40-80 ur 
za skpino od 10 do 15 vključenih šoloobveznih otrok. Sofinancira 
se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- objekt – 20 točk/ura

1.1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

32. člen
V programe so vključeni otroci od 6. do 14. leta starosti, ki 

imajo interes, sposobnost, ustrezne osebnostne značilnosti in vi-
soko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Pri kako-
vostnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, 
ki so v funkciji uradnih tekmovanj po določilih državnih pano-
žnih zvez.

Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne 
šole, ki se izvajajo v petih stopnjah. Stopnje športnih šol so:
- I. stopnja (cicibani in cicibanke)
- II. stopnja (mlajši dečki in deklice)
- III. stopnja (starejši dečki in deklice)
- IV. stopnja (kadeti in kadetinje)
- V. stopnja (mladinci, mladinke)

Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne 
šole le pod pogojem, da imajo vsaj dve starostni kategoriji od I. 
do V. stopnje.

Število vadbenih skupin po stopnjah športnih šol v društvu, 
prijavljenem na razpis, odobri strokovna komisija.

Izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur, 
določenim v 29., 32. in 35. členu.

Sofinanciranje se izvaja za tiste starostne vadbene skupine, ki 
so določene v tekmovalnih pravilnikih posameznih nacionalnih 
panožnih športnih zvez, po stanju na dan razpisa.

1.1.4 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

33. člen
Člani vadbenih skupin so registrirani športniki, ki so vključeni 

v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg 
treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Sofinancira se 

1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

30. člen
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do spre-

jema v šoli. Na ravni lokalne skupnosti gre za programe: Zlati 
sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati in druge oblike 
redne športne vadbe, ki jih lahko organizirajo društva in drugi 
upravičenci z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobno-
sti, posredovanje osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otroko-
vih aktivnosti in razvoja osebnosti.

Zlati sonček- sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, me-
dalj in diplom – 3,5 točke/posameznik.

Naučimo se plavati – sofinancira se lahko: 
- vstopnina na bazen – 3 točke/posameznik
- strokovni kader – 15 točk /ura
- prevoz – 2 točki/posameznik
za izvedbo 10 urnih plavalnih tečajev, za skupino od 8 do 10 otrok 
v starosti 5-6 let. Tako določena sredstva se zmanjšajo za znesek 
sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani pristojnega 
ministrstva.

30-60 urni programi redne vadbe za skupine od 5 do 20 otrok, 
ki se izvajajo izven rednega varstva otrok, sofinancira se lahko:
-  strokovni kader – 15 točk/uro
-  najem objekta – 20 točk/uro.

Ciciban planinec – sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, 
medalj in diplom – 3,5 točk/posameznik.

1.1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

31. člen
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost 

otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v 
športne programe. Gre za programe: Zlati sonček, Krpan, Nau-
čimo se plavati in druge oblike redne športne vadbe, ki jih lahko 
organizirajo društva in drugi upravičenci.
- Zlati sonček – sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, me-

dalj in diplom – 3,5 točk/posameznika
Sofinancira se lahko strokovni kader za izvenšolsko dejavnost 

programa Zlati sonček – 15 točk/skupina/uro
- Krpan – sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, medalj in 

diplom – 3,5 točk/posameznika
Sofinancira se lahko strokovni kader za izvenšolsko dejavnost 

programa Krpan – 15 točk/ skupina /uro
- Naučimo se plavati– sofinancira se lahko: 
 - vstopnina na bazen – 3 točke/posameznik
 - strokovni kader – 15 točk /ura
 - prevoz – 2 točki/posameznik
za izvedbo 5-10 urnih plavalnih tečajev, za skupino od 8 do 10 
otrok v starosti 6-15 let. Tako določena sredstva se zmanjšajo za 
znesek sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani pri-
stojnega ministrstva.
- Šolska športna tekmovanja 

Medobčinska šolska tekmovanja na nivoju Upravne enote Le-
nart. Sofinancira se lahko:
- sodniki – 10 točk /sodnik/tekma
- spremstvo – 15 točk/tekma
- prehrana – 3 točke/posameznik na tekmovanje/dan
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vilo ur vadbe. Ob minimalnem število potrebnih ur vadbe, prejme 
vlagatelj 50% vseh točk. Nadalje se točke izračunajo na podlagi 
procentualnega deleža ur vadbe.

1.1.8 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

37. člen
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena 

ustrezni skrbi za vključevanje mladine s posebnimi potrebami v 
starosti od 15. do 20. leta, v vsakdanje življenje. Sofinancira se 
lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- strošek objekta – 20 točk/ura
v obsegu 30-80 ur na skupino, v kateri je od 5 do 10 vključenih.

1.1.9 Interesna športna dejavnost študentov

38. člen
Programi na lokalni ravni obsegajo 30-80 urne programe re-

dne vadbe, v katerih je največ 20 študentk in študentov. Sofinan-
cira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- strošek objekta – 20 točk/ura

1.2 Kakovostni šport

39. člen
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov 

– članov in članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki 
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez in ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacij-
skih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega 
športa, in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa 
pomemben dejavnik razvoja športa v občini. Sofinancira se lahko 
strošek objekta, strokovni kader in materialni stroški.

Tabela 3: Kakovostni šport

KAKO-
VOSTNI 
ŠPORT

STROKOVNI KADER 
IN OBJEKT MATERIALNI STROŠKI

ŠTEVILO 
UR VADBE

ŠTEVILO 
TOČK

INDIVI-
DUALNI 
ŠPORT

KOLEK-
TIVNI
ŠPORT

Člani 200-320 280 75 120
1.3 Vrhunski šport

40. člen
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo 

status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po 
določilih in kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije - Združe-
nja športnih zvez (OKS-ZŠZ Slovenije).

Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravi-
čeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s 
statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivne-
ga razreda.

Sofinancira se lahko objekt in strokovni kader po tabelah v 

lahko strokovni kader, objekt in materialni stroški programa. So-
financiranje se izvaja po spodnji tabeli. 

Tabela 1: Strokovni kader, objekt in materialni stroški programa

STOPNJE 
ŠPORTNIH 

ŠOL

STROKOVNI KADER 
IN OBJEKT

MATERIALNI 
STROŠKI

ŠTEVILO 
UR VADBE

ŠTEVILO 
TOČK

INDIVI-
DUALNI 
ŠPORT

KOLEK-
TIVNI
ŠPORT

I. 120-240 200 75 120
II 100-400 220 75 120

III. 100-800 240 75 120

V tabeli so podane točke, ki se dosežejo ob maksimalnem šte-
vilo ur vadbe. Ob minimalnem število potrebnih ur vadbe, prejme 
vlagatelj 50% vseh točk. Nadalje se točke izračunajo na podlagi 
procentualnega deleža ur vadbe.

1.1.5 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

34. člen
V te programe se glede na interes vključujejo otroci s poseb-

nimi potrebami. Sofinancira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- strošek objekta – 20 točk/ura
v obsegu 30-80 ur programa na skupino, v kateri je 5 do 10 vklju-
čenih.

1.1.6 Interesna športna vzgoja mladine

35. člen
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. 

do 20. leta, ki ima značaj redne vadbe. Sofinancira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- strošek objekta – 20 točk/ura
v obsegu 30-80 ur na skupino, v kateri je od 10 do 20 vključenih.

1.1.7 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport

36. člen
Gre za programe redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo 

mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne 
sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v dose-
ganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treniranja je odvisen od 
specifičnosti športne zvrsti. Sofinancira se lahko strokovni kader 
in objekt. Sofinanciranje se izvaja po naslednji tabeli:

Tabela 2: Strokovni kader in objekt
STOPNJE 

ŠPORTNIH ŠOL
STROKOVNI KADER IN OBJEKT

Število ur vadbe Število točk
IV. 120-1100 260
V. 120-1100 280

V tabeli so podane točke, ki se dosežejo ob maksimalnem šte-
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ga sveta Republike Slovenije za šport. Programi usposabljanja so 
razdeljeni v tri stopnje.

Sofinanciranje usposabljanja se izvede po naslednjem točko-
vanju:
- usposabljanje s katerim se pridobi naziv 1. stopnja strokovne 

usposobljenosti: do 60 točk/ posameznik
- usposabljanje s katerim se pridobi naziv 2. stopnja strokovne 

usposobljenosti: do 90 točk/ posameznik
- usposabljanje s katerim se pridobi naziv 3. stopnja strokovne 

usposobljenosti: do 120 točk/ posameznik
Sofinancira se lahko tudi usposabljanje sodnikov v višini do 

40 točk/posameznik.
Merilo za sofinanciranje: kotizacija in čas trajanja usposablja-

nja (polovica dnevnice).
Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni 

delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Sv. 
Jurij v Slov. goricah in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opra-
vljali strokovno delo najmanj še 3 leta.

2.1.1.2 Izpopolnjevanje

46. člen
Pravico do izpopolnjevanja imajo vsi strokovni delavci, ki de-

lajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah najmanj eno leto. Gre za pridobitev oz. potrditev ustre-
znih licenc, če so le te predpisane. 

Izpopolnjevanje strokovnih kadrov se sofinancira v obsegu 
10-30 točk po kandidatu za vadbene skupine kakovostnega špor-
ta, za ostale 10 točk po kandidatu.

Pogoj za sofinanciranje je vodenje sekcije v letu, za katerega 
se prijavitelj prijavlja na razpis. 

Merilo za sofinanciranje: kotizacija in čas trajanja usposablja-
nja (polovica dnevnice).

2.2 Športni objekti

47. člen
Vlaganja v športne objekte in športne površine se določijo v 

skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi aktov, ki urejajo 
področje športa, vzgoje in izobraževanja. Določijo se v proračunu 
občine in se zagotavljajo za objekte in površine v lasti Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah.

48. člen
Sredstva za uporabo objektov se društvom določijo na podla-

gi korekcijskih faktorjev v spodnji tabeli in števila točk za dolo-
čen obseg vadbe.
Tabela 4 : Korekcijski faktorji za uporabo objektov

ŠPORTNI OBJEKTI
Vadbena površina v m2

Vadbena površina 200-499 500-799 nad 800
Korekcijski faktor 1,1 1,9 3,5

49. člen
Sredstva za vzdrževanje šolske telovadnice, v upravljanju 

osnovne šole, se zagotovijo v okviru rednih sredstev za material-
ne stroške in vzdrževanje.

29, 32 in 35. členu tega pravilnika.

41. člen
Društvom, katerih člani imajo status kategoriziranega športni-

ka ob prijavi na razpis, se lahko dodelijo dodatne točke. Dodatne 
točke se priznajo društvu za vsakega posameznega kategorizira-
nega športnika v skladu s točkovnim sistemom:
- kategorizirani športnik mladinskega razreda  70 točk
- kategorizirani športnik državnega razreda  90 točk
- športnik perspektivnega razreda 220 točk
- športnik mednarodnega razreda 280 točk
- športnik svetovnega razreda 550 točk

1.4 Šport invalidov

42. člen
Je športna dejavnost invalidov, namenjena predvsem ohranja-

nju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tek-
movanju invalidov, ki se v prostem času ukvarjajo s športom.

Sofinancira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- objekt – 20 točk/ura
v obsegu 30-80 ur programa redne vadbe na skupino, s 5 do 10 
vključenimi invalidi.

1.5 Športna rekreacija

43. člen
Športna rekreacija je aktivno, koristno in prijetno izpopol-

njevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. 
Sofinancirajo se lahko različni programi društev, ki izvajajo re-
kreacijo v različnih letnih obdobjih, in sicer:
- strokovni kader – 15 točk/ura (starejši od 65 let)
- najem objekta – 20 točk/ura.

2. Merila za sofinanciranje razvojnih 
in strokovnih nalog

2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu

44. člen
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, potrjenih s 
strani strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in progra-
mi izobraževanja na Fakulteti za šport.

2.1.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

2.1.1.1 Usposabljanje

45. člen
Gre za program, s katerim si strokovni delavec pridobi sto-

pnji usposabljanja primeren naziv (vaditelj, inštruktor, trener…) 
v skladu s programi usposabljanja, potrjenimi s strani Strokovne-
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Velja samo za člane iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posame-

zna območja ali posamezne športne panoge, pridobijo za svoje 
delovanje 200 točk za vsako športno društvo z območja Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah, včlanjene v zvezo.

Društva in zveze, ki jim je podeljen status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo 
in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.

2.5 Informatika v športu

53. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu ter 

za razvoj dejavnosti in spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev 
na tem področju, se vodijo naslednji registri podatkov:
- register izvajalcev programov športa
- register športnih objektov

Za vodenje zgoraj naštetih registrov, prejmejo upravičenci 10 
točk/leto.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 Župan
Številka: 671-2/2009 Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 17. december 2009 Peter Škrlec, s. r.

Občina pokriva stroške vzdrževanje športnih objektov v okvi-
ru Športnega parka Jurovski Dol.

50. člen
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo na 

objektih v lasti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, imajo prednost 
pred izvajalci letnega programa športa.

Športna društva, ki izvajajo letni program kakovostnega špor-
ta za otroke in mladino v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, imajo 
za izvajanje programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi 
športnih objektov, ki so v lasti občine, pred drugimi izvajalci.

Način vzdrževanja, uporabe in koriščenja športnih objektov v 
lasti občine se opredeli s pogodbo.

2.3 Športne prireditve

51. člen
Iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se lahko sofinan-

cira materialne stroške za večja, odmevna tekmovanja oz. športne 
prireditve po naslednjih namenih:
a) Promocijske prireditve – imajo namen pospeševanja motiva-

cije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za 
šport, gospodarstvo in turizem

b) Tekmovanja ekip in posameznikov – sem spadajo športno-re-
kreativna tekmovanja ekip in posameznikov na občinskem, 
medobčinskem in mednarodnem nivoju.

c) Prireditve z dolgoletno tradicijo – prireditve, ki se izvajajo 
najmanj 5 let zaporedoma brez prekinitve
Razvrstitev prireditev v ustrezno skupino in podrobnejše toč-

kovanje določi komisija. Sofinanciranje se izvede na podlagi na-
slednjega točkovanja:

Tabela 5 : Športne prireditve
PRIREDITVE ŠT. TOČK
Promocijske prireditve 50-150
Tekmovanje ekip in posameznikov 40-120
Dolgoletne prireditve 30-90

2.4 Delovanje društev in športnih zvez

52. člen
Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni Ob-

čine Sv. Jurij v Slov. goricah strokovne, organizacijske in razvoj-
ne naloge v športu se sofinancira stroške za osnovno delovanje.
Tabela št 6: Delovanje društev in športnih zvez
KRITERIJI DRUŠTVA ZVEZE
Št. točk/ člana 1
Št točk/ registriranega športnika 2
Št. točk/ društvo 200
Status delovanja v javnem interesu 50 50
Št. točk/ panoga 100

Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega čla-
na s plačano članarino in 2 točki za vsakega člana društva, ki je 
registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi. 


