
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 29. in 65. člena Zakona 

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.  št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09,  51/10,  

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 95/2019) je Občinski 

svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na svoji 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel 
 

PRAVILNIK 

o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa  

v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

  

1. člen  

(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, ki so v javnem interesu, v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah. 

(2) Pogoji in merila za vrednotenje programov športa so obvezni in sestavni del pravilnika in se 

sprejemajo skupaj s pravilnikom po enakem postopku.  

 

2. člen  

(1) Izvajalce letnega programa športa se vrednoti in izbere v skladu s tem pravilnikom, na podlagi 

javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž 

v Slovenskih goricah. 

 

3. člen  

(1) Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: 

- registrirana športna društva, 

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 

na področju športa, 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 

 

4. člen 

(1) Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz predhodnega člena, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so najmanj eno leto registrirani  s sedežem v občini v skladu z veljavno zakonodajo in izvajajo 

programe, namenjene občanom občine, 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, 

- da občinski upravi vsako leto v pogodbenem roku redno dostavljajo vsebinsko in finančno poročilo 

o realizaciji programov preteklega leta, za katera je pridobil sredstva iz občinskega proračuna ter 

obrazložitve skupaj z dokazili o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna. 

 

5. člen 

(1) Upravičenci, ki na podlagi tega pravilnika prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v 

svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah in aktivnosti uvrstiti v občinski koledar dogodkov.  

 



II. VSEBINE ŠPORTA 

 

6. člen  

(1) Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in letnim programom športa največ 

naslednje vsebine: 

 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.4. Športna dejavnost študentov 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

3.1. Kakovostni šport 

3.2. Vrhunski šport 

4. ŠPORT INVALIDOV 

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

5.2. Športne prireditve 

5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez 

 

7. člen 

(1) Vrednost sofinanciranih športnih programov iz letnega programa športa je odvisna od vsakoletnih 

razpoložljivih sredstev v proračunu občine za področje sofinanciranja športnih programov in se 

opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz posameznih določb meril, za vsako leto 

posebej. 

(2) Za izvajanje letnih programov športa so določena podrobnejša merila, ki so sestavni del tega 

pravilnika in vsebujejo pogoje in merila za: 

- višino sofinanciranja posameznih programov, 

- število udeležencev posameznega programa, 

- izvajanje programov, 

- razvrstitev športnih panog oziroma programov v skupine in razrede, 

- vrednotenje programov športa. 

8. člen 

(1) Izvajanje občinskih programov športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski 

svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, za vsako leto.  

(2) Z letnim programom športa se določi področja, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in 

vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov posameznih področij.  

(3) S sprejetjem občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa 

športa.  

 

 

 



III. JAVNI RAZPIS 

9. člen 

(1) Postopek javnega razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov športa poteka 

po naslednjem zaporedju: 

- imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa, 

- priprava in objava Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 

- zbiranje prijavljenih programov, 

- ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev prijav, 

- vrednotenje prispelih programov, 

- priprava predloga razdelitve sredstev med izvajalce, ki so oddali popolne prijave, 

- izdaja odločitev o višini sofinanciranja, 

- reševanje morebitnih pritožb prijaviteljev, 

- sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci programov društev, 

- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna, 

- obravnava poročil o izvedenih programih. 

 

10. člen  

(1) Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje 

programov športa iz občinskega proračuna.  

(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, 

določi župan. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega 

proračuna. 

(3) Javni razpis se objavi na spletni strani občine. Občinska uprava o objavi javnega razpisa pisno obvesti 

vsa društva in organizacije v občini.  

 

11. člen 

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati predvsem: 

- ime in sedež naročnika, 

- predmet javnega razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirane), 

- izvajalce letnega programa športa, ki se lahko prijavijo, 

- pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati prijavitelji, 

- merila za vrednotenje športnih programov, 

- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, 

- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 

- rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave na javni razpis, 

- datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis, 

- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, 

- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno 

dokumentacijo. 

 

12. člen 

 (1) Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. 

 

13. člen 

(1) Prijava na javni razpis mora vsebovati:  

- podatke o prijavitelju,  

- navedbo športnih programov, za katere prijavitelj kandidira,  



- opis načrtovanih športnih programov,  

- dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, 

- dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov  

- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.  

(2) Prijavitelj se na javni razpis prijavi s programi po zaporedju meril, ki so priloga tega pravilnika.  

 

14. člen 

 (1) Prijava mora biti vložena v roku in skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu ter vsebovati vse 

podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Občinska proračunska sredstva, namenjena 

sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne prijave na 

javnem razpisu. 
 

IV. KOMISJA ZA VODENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA 

 

15. člen 

(1) Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov letnega programa športa 

opravi Komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje 

župan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.  

Komisija je sestavljena iz predsednika in vsaj dveh članov, od katerih mora biti eden izmed 

predstavnikov občinske uprave. 

(2) Naloge komisije so:  

- odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis, 

- vrednotenje športnih programov, skladno z merili, 

- določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem, 

- sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oz. vrednotenju programov,  

- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan. 

 

16. člen 

(1) Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v javnem razpisu.  

(2) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, 

in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. 

(3) Na odpiranju ugotavlja komisija pravočasnost in popolnost prijav. Prepozno oddane ali nepravilno 

naslovljene oziroma označene prijave se ne odpirajo. Prijave, ki niso oddane na predpisanih razpisnih 

obrazcih ali ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega postopka.  

 

17. člen 

(1) Prijavitelj, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo roku, 

določenem v pisnem pozivu za dopolnitev prijave.  

(2) Nepopolnih prijav komisija po preteku tega roka ne obravnava in jih s sklepom zavrže. 

 

18. člen 

(1) O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:  

- naslov, prostor in čas odpiranja dospelih prijav,  

- predmet javnega razpisa,  

- imena navzočih članov komisije,  

- naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja prijav,  

- število prispelih prijav za sofinanciranje, 

- ugotovitve o popolnosti prijav,  

- število formalno nepopolnih prijav in navedba posameznih nepopolnih prijav prijaviteljev,  

- pripombe članov komisije in sprejete sklepe (oceno posameznih programov v skladu z merili).  



(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. 

 

19. člen 

(1) Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih ovrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v 

razpisni dokumentaciji ter v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje programov športa v Občini Sv. 

Andraž v Slov. goricah. Od dneva objave razpisa do določitve vrednotenja programov športa se merila 

ne smejo spreminjati. 

(2) Na podlagi ovrednotenja prijav komisija pripravi zapisnik, ki vsebuje ovrednotenje posameznih 

programov v skladu z določbami meril. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. 

 

20. člen 

(1) Izvajalcem se sredstva za izbrane programe dodelijo na podlagi odločb, izdanih v skladu z zakonom, 

ki ureja splošni upravni postopek.  

(2) Zoper odločbo je možna pritožba na župana najkasneje v roku petnajst dni od prejema odločbe. 

Odločitev župana o pritožbi zoper odločbo je dokončna.  

 

V. SKLENITEV POGODBE O SOFINANCIRANJU 

 

21. člen 

(1) Za izvedbo programov sklene Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z izbranim izvajalcem 

športnih programov pogodbo.  

(2) Obvezne sestavine pogodbe so:  

- naziv in naslov naročnika in izvajalca programa,  

- vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,  

- čas realizacije programov,  

- višino dodeljenih sredstev,  

- rok izplačila sredstev,  

- rok in način predložitve poročil ter dokazil o porabi sredstev,  

- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev in neizvedbi odobrenih programov, 

sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,  

- način nadzora nad namensko porabo sredstev,  

- druge medsebojne pravice in dolžnosti.  

(3) Odobrena sredstva bodo upravičenemu izvajalcu nakazana praviloma najkasneje v 15-tih dneh po 

podpisu pogodbe o sofinanciranju.  

 

22. člen 

(1) Če izbrani izvajalec programov pogodbe ne podpiše in je ne vrne v roku, se šteje, da je vlagatelj 

odstopil od zahteve po sofinanciranju. 

(2) Če izbrani izvajalec programov od podpisa pogodbe odstopi, se njemu dodeljena sredstva, glede na 

doseženo število točk, lahko prerazporedijo drugim društvom, ki so se prijavila na javni razpis. 

 

VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

 

23. člen 

(1) Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za 

namene, ki so jim bili opredeljeni v pogodbi. 

(2) Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvaja občinska uprava.  

 

24. člen 

(1) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti: 



- vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih programov, 

- dokazila o namenski porabi sredstev (račune, potrdila o plačilu, fotografije, bančne izpiske itd.), 

- izjavo o resničnosti podatkov. 

(2) Izvajalec mora realizirati vsaj 80% prijavljenih programov, da je upravičen do sofinanciranja.  

 

 25. člen 

(1) Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka morajo izvajalci predložiti v roku, ki bo določen v 

pogodbi. 

(2) V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v roku, ki je predpisan, v 

naslednjem letu ni upravičen do finančnih sredstev iz proračuna občine iz naslova javnih razpisov. 

 

26. člen 

(1) V kolikor občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, se mu za 

programe ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, 

skupaj z zamudnimi obrestmi.  

27. člen 

(1) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Če izvajalec programov 

pridobljenih sredstev ni porabil v skladu z določbami pogodbe o financiranju, zahteva občina vrnitev 

nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja 

do dneva vračila sredstev. 

(1) Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun v naslednjih primerih: 

- če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba 

sredstev oz. ni opravil odobrenih programov, 

- če je na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik 

proračunskih sredstev ne izvaja programov po obsegu in kakovosti kot so bili prijavljeni na 

javni razpis in opredeljeni v pogodbi, 

- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programov v roku, določenem v pogodbi, 

- če se ugotovi, da je izvajalec programov za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične 

podatke, 

- če se ugotovi dvojno financiranje iz občinskega proračuna za isto aktivnost, 

- če se ugotovi druge nepravilnosti pri porabi sredstev. 

(3) Če se ugotovi, da upravičenec pridobljenih sredstev ni porabil v skladu z določbami pogodbe o 

financiranju, v naslednjem letu ni upravičen do finančnih sredstev iz proračuna občine iz naslova javnih 

razpisov. 

 VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

  

28. člen   

(1) S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 

31/2011) z vsemi spremembami in dopolnitvami.  

  

29. člen   

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah.«   

 

Številka:  007-9/2019-16 

Datum:  19. 12. 2019                                                                                          Darja Vudler    

   županja  

                       Občine Sv. Andraž  

                          v Slov. goricah 



Priloga 1: Pogoji in merila za vrednotenje programov športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 

 

I. POSEBNI POGOJI 
 

a. Višina sofinanciranja 
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema. Izračun vrednosti 

točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine v okviru letnega programa 

športa. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis 

prijavljenih izvajalcev posameznega športnega programa.  

b. Število udeležencev posameznega programa 
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov je pri programih določeno minimalno število 

udeležencev. V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se pri 

izračunu upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Najvišje možno število skupin v okviru posameznega 

programa je štiri. 

c. Izvajanje programov 
Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ce prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga 

prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se morajo 

izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega sistema. 

d. Razvrstitev športnih panog v skupine in razrede 
- 1. skupina: KOLEKTIVNE športne panoge s športnimi igrami, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka. 
- 2. skupina: INDIVIDUALNE športne panoge z disciplinami, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka. 
- 3. skupina: MISELNE športne igre (npr. šah, bridge …). 
- 4. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo različne športno – rekreativne programe. 

 
II. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENIH SKUPINAH 

 
A. Individualni športi 

Športna panoga Cicibani 

Cicibanke 

Ml. 

dečki-

deklice 

St. 

dečki-

deklice 

Ml. 

mladinci-

mladinke 

St. 

mladinci-

mladinke 

Kakovostni 

šport 

Atletika 15 15 10 6 6 6 

Borilni športi 20 14 10 7 7 7 

Gimnastika 15 10 10 8 6 6 

Namizni tenis 12 12 10 6 6 6 

Strelstvo trap  6 6 6 

Strelstvo zračna puška 12 12 12 8 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



B. Kolektivni športi 

Športna panoga Cicibani 

Cicibanke 

Ml. dečki- 

deklice 

St. dečki- 

deklice 

Ml. mladinci- 

mladinke 

St.mladinci- 

mladinke 

Kakovostni 

šport 

Košarka 12 12 12 12 12 12 

Mali nogomet 12 12 12 12 12 12 

Nogomet 18 18 18 18 18 18 

Odbojka 12 12 12 12 12 12 

Rokomet 16 16 16 16 16 16 

Druge panoge 16 16 16 16 16 16 

 

C. Korekcijski faktorji - Športni objekti 

OBJEKTI FAKTOR 

Odprti objekti 1 

Telovadnica OŠ Vitomarci 1,5 

Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne 

mere 40 x 20 m 

2 

 

D. Vrednotenje programov športa 
 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 

programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni 

razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za 

zdravo življenje, zavzemanje za “fair play”, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost 

življenja v dobi odraslosti in starosti. 

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati le s 

sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo dejstva, da kar na 

gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več nadoknaditi. 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih 

življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, 

socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, 

sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z ustreznimi vsebinami in oblikami športne vzgoje pa 

spodbuditi otrokovo aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po 

kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa 

moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok. 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Ovrednoteni so športni programi predšolskih otrok do vstopa v šolo, ki se s športno dejavnostjo prostovoljno 

ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega sistema. 



Naziv programa Velikost 

skupine 

Objekt Strokovni kader Propagandno gradivo 

(knjižice, medalje…) 

št. ur št. točk št. ur št. točk št. točk 

Zlati sonček 8-12 50 50 50 50 15 

Naučimo se plavati 8 10 10 10 10 15 

Ciciban planinec do 20 60 60 60 60 15 

Ostali programi do 20 60 60 60 60 15 

 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki so prostovoljno 

vključeni v športne programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se je 

potrebno zavzemati, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.  

Naziv programa Velikost 

skupine 

Objekt Strokovni kader Propagandno 

gradivo 

Šolska 

prvenstva 

št. ur št. točk št. ur št. točk št. točk št. točk 

Zlati sonček (prvo triletje) do 20 80 80 80 80 15 30 

Krpan (drugo triletje) do 20 80 80 80 80 15 30 

Naučimo se plavati 8-12 10 10 10 10 10 30 

Ostali programi do 20 80 80 80 80 15 30 

 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo 

eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih 

ciljev, ki jih mora pedagog – trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih 

športnikov.  

V programe se lahko vključijo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov 

je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.  

Izvajalci programov (“panožnih športnih šol”), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo izpolnjevati 

prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna 

športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem 

športnih zvez.  

 

 

 

 



Naziv programa Normativ 

vadbenih ur 

Velikost skupine Elementi za 

vrednotenje 

 

Vrednost elementov 

Cicibani-ke 

(9 let in mlajši) 

 

240 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

240 t./skupino 

240 t./skupino 

70 t./skupino (idnivid.) 

140 t./skupino (kolekt.) 

Mlajši dečki-ce 

(10 – 12 let) 

240-400 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

240-400 t./skupino 

240-400 t./skupino 

100 t./skupino (idnivid.) 

200 t./skupino (kolekt.) 

Starejši dečki-ce 

(13-14 let) 

400-800 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

400-800 t./skupino 

400-800 t./skupino 

130 t./skupino (idnivid.) 

260 t./skupino (kolekt.) 

 

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebam 

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Prilagojeni programi 10 80 80 80 80 

 

1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 

programe.  

Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne 

psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih 

negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, 

narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Mladi od 15. do 20. let do 20 80 80 80 80 

 

 



1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 

rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih 

uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih 

organizacijskih oblikah (športnih oddelkih).  

Programi, ki jih lahko imenujemo “panožne športne šole”, se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, 

kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določita Ministrstvo za šolstvo in šport 

in OKS -ZŠZ.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Mlajši mladinci in 

mladinke (15-16 let) 

Tabela A. in B. 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

Starejši mladinci in 

mladinke (17-19 let) 

Tabela A. in B. 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

 

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta  je v tem obdobju namenjena predvsem 

ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno 

integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni 

programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Prilagojeni programi 10 80 80 80 80 

 

1.4. Športna dejavnost študentov 

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in 

pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti 

osebnosti. 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Različne športne panoge 20 80 80 80 80 

 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo 

življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne 

vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za 

aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.  

 



Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Različne športne panoge 20 80 80  

Različne športne panoge 

(socialno in zdravstveno 

ogroženi in nad 65 let) 

20 80 80 80 80 

Obvezna priloga : Št. 1 : Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem 

nivoju 

2.1. Dodatna merila 

2.1.1. Merilo razširjenosti 

Število aktivnih udeležencev Do 10 Do 20 Do 30 Do 50 Do 80 Več kot 

100 

Število točk 10 15 20 25 30 35 

 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

3.1. Kakovostni šport 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih 

strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program 

športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt 

Št. ur Št. točk 

Individualni športi Tabela A. in B.  320  320 

Kolektivni športi Tabela A. in B.  320  320  

Miselne igre 12  320  320 

Obvezna priloga: Št. 1: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem 

nivoju 

3.2. Vrhunski šport 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 

perspektivnega razreda.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Individualni športi 6  1200  1200 1200 1200 

Kolektivni športi 10  1200  1200 1200 1200 

Obvezna priloga: Št. 1: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem 

nivoju 

 

 



3.3. Dodatna merila 

3.3.1. Merilo razširjenosti (velja za 1.,2. in 3. skupino) 

Število registriranih športnikov 

posameznega društva/izvajalca 

Do 10 Do 20 Do 30 Do 50 Do 80 Več kot 

100 

Število točk 100 150 200 250 300 350 

Obvezna priloga: Seznam registrskih številk članov 

3.3.2. Merilo sodelovanja 

Tekmovanja v ligi Število točk 

1. državna liga 800 

2. državna liga 500 

3. državna ali nižja liga 300 

Obvezna priloga: Seznam registrskih številk članov 

 

3.3.3. Merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip  

Kolektivni športi (velja za 1. skupino):  

Liga Uvrstitev v pretekli sezoni Število točk 

Člani Mladinci Mlajši 

1. državna liga 1.-3. mesto 1000 900 800 

4.-8. mesto 900 800 700 

2. državna liga 1.-3. mesto 700 600 500 

4.-8. mesto 600 500 400 

3. državna ali nižja 

liga 

1.-3. mesto 400 300 200 

4.-8. mesto 300 200 100 

Obvezna priloga: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

Individualni športi (velja za 2. in 3. skupino): 

Liga Uvrstitev v pretekli sezoni Število točk 

Člani Mladinci Mlajši 

Državno prvenstvo 1.-3. mesto 200 180 160 

4.-8. mesto 190 170 150 

Obvezna priloga: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 

4. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, 

resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

 



Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Vsi programi 10 80 80 80 80 

 

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Enourno izobraževanje za eno osebo  2 

Opombe: 

Točkuje se samo izobraževanje, ki se nanaša na področje delovanja prijavitelja. Večdnevno izobraževanje se 
pomnoži s številom dni krat število točk (1). 

Obvezna priloga: Potrdilo izvajalca usposabljanja, opredeljeno s programom in cilji 

5.1.1. Strokovne ekskurzije  

Strokovna ekskurzija prijavitelja ( št. udeležencev x ) 2 

Opombe: Točkujejo se samo strokovne ekskurzije, ki se nanašajo na področje delovanja prijavitelja. Točkuje se 
število udeležencev krat število točk (1). 

Obvezni prilogi: Vabilo članom društva na strokovno ekskurzijo in seznam udeležencev z njihovimi podpisi. 
 

5.2. Športne prireditve 

Športne prireditve lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za 

šport, gospodarstvo in turizem. Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo materialni stroški. 

Prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, 
verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Za 
prireditev ob občinskem prazniku se šteje prireditev, ki je objavljena v programskem listu občinskega praznika.     

5.2.1. Samostojno izveden program na območju občine 50 

5.2.2. Samostojno izveden program v sklopu državnega oz. občinskega praznika  60 

5.2.3. Samostojno izveden program izven območja občine 60 

5.2.4. Samostojno izveden program izven območja države 80 

5.2.5. Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih društev v občini  20 

5.2.6. Sodelovanje na prireditvi izven občine 30 

5.2.7. Sodelovanje na mednarodni prireditvi 40 

5.2.8. Sodelovanje na občinski prireditvi 30 

5.2.9. Sodelovanje posameznega udeleženca prijavitelja na občinski prireditvi  2 

5.2.10. Organizacija posameznega strokovnega predavanja za člane društva 10 

5.2.11. Organizacija strokovnega predavanja za občane 20 

 

 



Opombe k točki 5.2. : 

Točkujejo se samo javni programi oziroma prireditve (ne točkujejo se občni zbori društev, praznovanje zasebnih 
zabav, društvene vaje ipd…). 

Točkujejo se samo organiziranja strokovnih predavanj, katerih predavatelj je strokovnjak za področje 
predavanja in ni član prijavitelja. 
 
Obvezne priloge k točkam 5.2.1 do 5.2.11:  

- vabilo na prireditev ali predavanje ali dokazilo o plačanih računih za to prireditev ali predavanje; 
- potrdilo drugega društva o sodelovanju na prireditvi; 
od občine potrjeno število članov društva, ki so sodelovali na občinski prireditvi. 

Dodatni kriteriji za samostojno izveden program 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.10. in 5.2.11: 

a) SOORGANIZACIJA:                                                                        
          Točke 

Soorganizacija še vsaj ene do vključno 3 skupin/društev… 30 

Soorganizacija 4 in več nastopajočih/sodelujočih skupin/društev 50 

Obvezna priloga k točki 5.2.: potrdilo in seznam sodelujočih skupin 

b) PROSTOR IZVAJANJA PRIREDITVE: 
 

Prireditev se izvaja v obnovljenih občinskih prostorih (npr.: Muzejska učilnica, Hrgova 
hiška, Antonekova in Pavličeva kapelica, Znamenja, Večgeneracijski center  Vitomarci, 
E(t)noteka, Športni park Vitomarci ipd…) 

30 

 
c) DRUGI VIRI SOFINANCIRANJA:          

 

Drugi viri sofinanciranja (državna ustanova, donatorji… 

donadonatorjidonatorji 

TOČKE 

od 10% drugih virov financiranja 10 

od 30% drugih virov financiranja 30 

od 50% drugih virov financiranja 50 

Obvezna priloga: dokazilo o višini prejetih sredstev iz drugih virov, članarine se ne štejejo. 

 

d) OBJAVE V MEDIJIH (objava v medijih je obvezna, v kolikor dogodek ni objavljen se ne sofinancira): 

 

Medij TOČKE 

Splet in družabna omrežja pred in po dogodku 5 

Članek v Novicah občine Sveti Andraž v Slov. goricah 30 

Drugi zunanji mediji 50 

Obvezna priloga: dokazilo o objavi prispevka, članka, objave. 

 

 

 

 

 

 

 



e) VELIKOST PROGRAMA (društvo mora dokazati eno izmed predlaganih kriterijev): 
 

MANJŠI SREDNJI VELIKI OGROMNI 

Ali od 10 do 20 

obiskovalcev 

Ali od 20 do 50 

obiskovalcev  

Ali od 50 do 100 

obiskovalcev 

Ali nad 100 obiskovalcev 

Ali do 100 € stroškov Ali 100-500 € stroškov Ali od 500 € - 1000 € 

stroškov 

Ali nad 1.000 € stroškov 

10 30 60 80 

Obvezna priloga: dokazila o velikosti prireditve: fotografije, vstopnice, potrdila o udeležbi, liste prisotnosti, 
pogodba o najemu prostora, računi… 

5.3. Delovanje športnih društev in športnih zvez 

Za vsakega člana društva iz domače občine 2 

Za vsakega člana društva iz druge občine 1 

Za status društva, ki deluje v javnem interesu (odločba o statusu) 20 

Obvezna priloga: seznam aktivnih članov za tekoče leto z njihovimi podpisi ali dokazilo o plačani članarini za 
tekoče leto. 

 Delovanje                TOČKE 

Na nivoju občine    50 

Na nivoju države     100 

Na mednarodnem nivoju   150 

 

 

ZA VSAKO DEJAVNOST POSEBEJ IZVAJALEC PREDLOŽI OBVEZNE PRILOGE K POROČILU O IZVEDBI ŠPORTNIH 

VSEBIN! ČE DOKAZIL PO POZIVU K DOPOLNITVI POROČILA NE PRILOŽI, SE DEJAVNOST NE UPOŠTEVA. 

 


