
 

 
 

OPOZORILO 

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede 

katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
 

P R A V I L N I K  

o vrednotenju športnih programov v Občini Straža1 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega 
interesa na področju športa v Občini Straža (v nadaljevanju: občina). Sredstva za sofinanciranje športa se 
zagotovijo v proračunu občine. 

2. člen 

Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih športa, ki se 
uresničujejo tako, da:  

– se zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine,  

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti 

 2. a člen 

Upravičenci, ki se prijavljajo za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu občine, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:  

– izvajati morajo programe, ki so v Letnem programu športa;  

– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov;  

– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine;  

– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža;  

– v tekočem letu morajo za občane na domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma 
prireditev;  

– skozi vse leto morajo upravičenci aktivno sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih 
organizira občina;  

– redno morajo poročati o svoji dejavnosti občini in pošiljati članke o za objavo v občinskem glasilu Stražan. 

3. člen 

Izvajalci športnih programov so:  

– registrirana športna društva,  

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,  
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– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa,  

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 

4. člen 

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja 
programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:  

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,  

– da imajo sedež v Občini Straža,  

– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,  

– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,  

– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,  

– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z 
zakonom, ki ureja društva (velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,  

– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter 
plan načrtovanih aktivnosti,  

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.  

 Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega 
programa športa. 

II. VSEBINSKE DOLOČBE 

5. člen 

Občina na podlagi 7. člena Zakon o športu in Nacionalnega programa športa v RS pripravi Letni program 
športa in nato programe sofinancira v skladu z Letnim programom športa: 

I.      športna vzgoja otrok in mladine, 
II.     kakovostni šport, 
III.    vrhunski šport, 
IV.     športna rekreacija – rekreativna dejavnost odraslih, 
V.      izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
        strokovnih kadrov v športu, 
VI.     šport invalidov, 
VII.    športne prireditve. 

 

Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, 
niso predmet tega pravilnika. 

5.a člen 

Občina sofinancira skupine športov, ki so v javnem interesu po posameznih prednostnih skupinah. Število 
točk, ki jih prejme za posamezno skupino, se množi s pripadajočimi faktorji. 

+-----------------------------------------------+--------------+ 
|1. skupina: raft, kajak kanu, nogomet,         |    faktor 1.5| 
|košarka:                                       |              | 
+-----------------------------------------------+--------------+ 
|2. skupina: balinanje, odbojka, karate,        |              | 



 

 
 

|atletika, judo:                                |              | 
+-----------------------------------------------+--------------+ 
|lokostrelstvo, gimnastika, plavanje, rokomet   |    faktor 1.0| 
+-----------------------------------------------+--------------+ 
|3. skupina: ostali športi                      |  faktor 0,5.«| 
+-----------------------------------------------+--------------+ 
 

6. člen 

Občina za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis, in sicer po 
sprejetju proračuna za tekoče leto in letnega programa športa, v katerem občinski svet določi skupni obseg 
sofinanciranja programov.  

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, lahko pa tudi na drug 
krajevno običajen način. 

7. člen 

Javni razpis mora vsebovati predvsem:  

– predmet javnega razpisa,  

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,  

– okvirno višino sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,  

– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,  

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,  

– datum odpiranja vlog,  

– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,  

– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo, vključno z merili 
in kriteriji, in dobijo informacije v zvezi z razpisom. 

8. člen 

Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere programe športa v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev. Izbor izvajalcev in programov športa mora biti opravljen na podlagi meril tega pravilnika.  

Komisijo, v kateri so zastopani tudi športni delavci iz občine, imenuje  župan za dobo štirih let.  

Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov. 

9. člen 

Prispele vloge pregleda komisija  in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena 
oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, 
da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.  

Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.  

Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve 
razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih 
sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. 

10. člen 

Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V 
pogodbi se opredeli:  



 

 
 

– vsebino in obseg izbranega programa,  

– čas realizacije programa,  

– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,  

– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,  

– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,  

– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,  

– druge medsebojne pravice in obveznosti. 

11. člen 

Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe 
v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.  

Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V 
primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se 
sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.  

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine. 

12. člen 

»Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa. Če se 
po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem področju ostanejo sredstva, lahko ostanek 
župan z aneksom prerazporedi sorazmerno med vse prijavljene kandidate«. 

13. člen 

Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba 
športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.  

Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost 
izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki. 

14. člen 

Vrednost točke se vsako leto izračuna na podlagi višine sredstev, namenjenih za šport po sprejetem proračunu 
in glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov. 

15. člen 

Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z 
določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do 
31. 1. naslednjega koledarskega leta.  

V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu športnega programa pri javnem 
razpisu za naslednje leto dodeljena finančna sredstva ustrezno zmanjšajo. 

16. člen 

Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega 
pravilnika in se objavijo na spletni strani občine ali na oglasni deski Občine Straža. 

 

 



 

 
 

 

PREDHODNE IN  KONČNE DOLOČBE 

Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Straža (UL  RS št. 66/07) vsebuje naslednje in 
predhodne in končne določbe: 

 »17. člen 

 (pričetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (UL 51/10) 
vsebuje naslednjo končno  določbo: 

 
»9. člen  

(pričetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

Pravilnik  o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (UL 29/11) 
vsebuje naslednjo končno  določbo: 
 

»4 člen 

 (pričetek veljavnosti) 

Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Straža  začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

POGOJI, MERILA IN KRITERIJI 
 

ZA VREDNOTENJE  ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI STRAŽA 
 

Normativi in kriteriji za vrednotenje športnih dejavnosti: 
 
I. ŠPORTNA  VZGOJA OTROK IN MLADINE: 
 
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok: 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v osnovno šolo. 
Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna za programe: »Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban 
planinec in športne dejavnosti«, ki jih organizirajo športna društva  in drugi izvajalci 
• strošek nabave nalepk, knjižic, značk in diplom za akcije  10 točk 
• na strokovnega vodja programa        10 točk 
• najem objekta   10 točk  

 
1.2 interesna športna vzgoja šolskih otrok: 
Je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Za otroke od 6-15 leta starosti lahko 
programe »Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in druge 80 urne programe« izpeljujejo vsi izvajalci športne 
dejavnosti.  
  
Prizna se: 

    
• propagando gradivo    10  točk 
• organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev (na število prvenstev) 20 točk 
• strokovni kader za izvedbo programov plavanja na skupino 10 točk  
• drugi 80-urni programi na skupino   10 točk  
 
1. 3 . športna vzgoja otrok, in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 

 
V programe interesne športne dejavnosti za šport nadarjenih otrok in mladine so uvrščeni izbrani, posebej za 
šport nadarjeni otroci in mladi stari od 6 do 11 in 11 do 15 let in od 15 do 20 leta, ki imajo sposobnosti, lastnosti 
in interes, da bi postali vrhunski športniki. Upošteva se samo vadba in tekmovanja otrok in mladine, ki so 
registrirani pri ustrezni panožni zvezi:(obvezno priložiti poimenski seznam) 
 
Sofinancirajo se programi redne vadbe za : 
• cicibane in cicibanke  program obsega do 240 ur treningov    1 točka na uro 

 
• mlajše deklice in dečke program obsega od 240 do 400 ur treningov   1 točka na uro  

 
• starejši dečki deklice program obsega od 300 do 800 ur treningov   1 točka na uro   

 
      
Priznajo se dodatno še:             10 točk   
• strokovni kader (na program)               15 točk 
• materialni stroški                                                                                     10 točk 
• meritve in spremljanje testiranja (na testiranje)                                      10 točk 
• nezgodno zavarovanje                                                                             15 točk   
 
 
1.4  Športna vzgoja otrok s posebnim potrebami  
 
V ta program se vključujejo otroci s posebnimi potrebami in se sofinancirajo programi: 

 
- strokovni kader za izvedbo 80 urnega programa na skupino                  10 točk  
- najem objekta           10 točk  

 
 
 



 

 
 

1.5 Športna dejavnost študentov  
 
Financirajo se: 

- 80- urni programi v izbranih športnih panogah do 20 študentov (na panogo)           10 točk    
- najem objekta               10 točk  

 
 

III. KAKOVOSTNI ŠPORT: 
 
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ali posameznikov, ki nimajo objektivnih 
strokovnih organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program 
športne rekreacije ne zadovoljuje.  Ekipe in posamezniki morajo biti  registrirani  pri panožni zvezi.(Obvezno 
priložiti poimenski  seznam ekip ali posameznikov) 
 

3.1. Kolektivne športne panoge 
 
• ekipa, ki ima vadbo več  6 ur tedensko             150 točk  
• najemnina športnih objektov          10 točk  
  
 
     3.2  Posamezniki 

• posameznik ki ima vadbo več kot trikrat tedensko    150 točk  
• najem športnih objektov         10 točk   

 
IV. VRHUNSKI ŠPORT: 

 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Pri kategorizaciji je potrebno napisati ime in priimek športnika. 
 
Prizna se kategoriziranim športnikom, katere določa Olimpijski komite Slovenije in sicer:  
• za športnika mednarodnega razreda       120 točk 
• za športnika perspektivnega razreda      100 točk 
• za športnika svetovnega        200 točk 
• za program priprave športnikov (po osebi)                  100 točk 

          
V. ŠPORTNA  REKREACIJA – REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH: 

To dejavnost, ki jo izvajajo odrasli  in je namenjena za njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženja in 
sodelovanja na športno rekreativnih prireditvah v občini, lahko tudi na medobčinskem in vseslovenskem nivoju. 
Sofinancira se delovanje društev. 
 
Prizna se: 
• 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic    10 točk  
• najem objekta         10 točk 
• strokovni kader za starejše od 65 let       10 točk  
 
 

VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN  IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V 

    ŠPORTU 
 
Lokalna skupnost sofinancira izobraževanje, usposabljanje  in spopolnjevanje strokovnih kadrov.  Sofinancira se 
strokovno izobraževanje kadrov, ki se  prizna  po predloženem potrdilu o vplačilu in potrdilu o opravljenem 
usposabljanju.   
 

- Za vsako izobraževanje, usposabljanje, in izpopolnjevanje     10 točk  
 

VII. ŠPORT INVALIDOV: 
 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju in revitalizacij, 
razvedrilu in tekmovanju invalidov.  



 

 
 

 
Prizna se 80-urni program redne vadbe invalidov v skupini do 10 invalidov:    80 točk 
Sofinanciranje uporabe  objekta         10 točk  
Strokovni kader (po osebi)         5 točk  
 

VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE: 
 

Športne prireditve so tiste prireditve,ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• so prijavljene v koledarju prireditev v občini Straža  
• so strokovno vodene in  je poskrbljeno za varnost vseh udeležencev 
• promovirajo občino  
• mednarodna prireditev je tista, na kateri sodelujejo predstavniki najmanj 3 tujih držav 
• prizna in vrednosti se samo tiste prireditve, ki jih organizira domače športno društvo  
 
Prizna se: 
 

- organizacija mednarodne športne  prireditve – na prireditev     100 točk 
- organizacija manjše športne prireditve (do 50 aktivnih udeležencev) na  

prireditev            10 točk 
- organizacija večje športne prireditve (od 51 do 250 aktivnih udeležencev) 

na prireditev            40 točk  
- organizacija velike športne prireditve (nad 250 udeležencev) na prireditev      80 točk  
- za  propagandni  material           30 točk  

 

Sprememba pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža veljajo naslednji dan 
po sprejemu na Občinskem svetu.  
 

IX.  PREDHODNE IN  KONČNE  DOLOČBA 

Pogoji merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov  v Občini Straža  vsebuje naslednje 
predhodne  in končne določbe: 

»Pogoji, merila in kriteriji  za vrednotenje športnih programov v  Občini Straža veljajo z dnem sprejema na 
Občinskem svetu Občine Straža. Z uveljavitvijo teh pogojev, meril in kriterijev  prenehajo veljati pogoji, merila 
in kriteriji, ki so bili sprejeti  na 12. redni seji, dne 08.05.2008. Pogoji,merila in kriteriji  se objavijo na oglasni 
deski  in spletni strani Občine Straža.« 

 
Sprememba pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža vsebuje 
naslednje, predhodne in končne določbe: 

»Sprememba pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Straža veljajo naslednji 
dan po sprejemu na Občinskem svetu. » 

 
 


