Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo), Nacionalnega programa športa v
RS (Ur. l. RS, št. 24/00), Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik
sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/07) in 7. člena Statuta Občine
Selnica ob Dravi (MUV št. 19/07) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 10. seji, dne
21. 2. 2008, sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SELNICA OB DRAVI

1. člen
Ta pravilnik določa cilje, pogoje in kriterije za izvajanje, vrednotenje in sofinanciranje programov
športa v Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja razvoja športa in interesne
športne vadbe v občini.
Pri tem občina zasleduje predvsem naslednje cilje:
1. doseganje ciljev Nacionalnega programa športa,
2. vzpodbujanje zdravega načina življenja skozi redno rekreacijo,
3. povečevanje vključenosti celotne populacije (vse starostne skupine) v organizirane oblike
športne vadbe.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine v višini, ki je določena z odlokom o
proračunu občine za posamezno leto. Iz proračunskih sredstev občine se sofinancira tudi
novogradnja in posodabljanje javnih športnih objektov in opreme skladno z usmeritvami letnega
programa športa v občini. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
4. člen
Letni program športa določa programe, ki se financirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in
vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in predlog obsega sredstev, ki se zagotovijo v
občinskem proračunu.
Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava v
sodelovanju s Svetom za šport oz. drugimi pristojnimi institucijami.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraževalnega programa,
- športna rekreacija,
- kakovostni in vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- znanstveno in razvojno – raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
- založniška in propagandna dejavnost,

-

mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
informacijski sistem na področju športa,
delovanje društev in športne zveze,
izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Letni program športa sprejme občinski svet.
5. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci
športnih programov (v nadaljevanju: izvajalci):
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja in panoge,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi
izvajalci programov športa.
6. člen
Pravico do sofinanciranje programov iz proračunskih sredstev Občine Selnica ob Dravi imajo
izvajalci iz 5. člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi in delujejo na območju občine,
- da so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje športne dejavnosti,
- da imajo organizirano redno vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih
članov za določene športne programe,
- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, registriranih tekmovalcih, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo kot to določajo veljavni predpisi,
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- delujejo na področju športa najmanj eno leto,
- poslujejo skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.
7. člen
Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku so priloga tega pravilnika in
so objavljena na spletnih straneh občine.
8. člen
Za razdelitev sredstev po tem pravilniku morajo biti izvedeni letni javni razpisi skladno z merili in
kriteriji ter po postopku, določenem v veljavnih predpisih občine na področju dodeljevanja sredstev
iz proračuna.
Javni razpis pripravi strokovna služba občine in ga objavi na spletni strani občine. Razpis je lahko
objavljen tudi na drug krajevno običajen način.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge povezane z razpisom opravlja občinska uprava.
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9. člen
Župan na predlog pristojnega odbora občinskega sveta imenuje Svet za šport. Svet za šport
predvsem obravnava razvojne usmeritve na področju športa v občini in sodeluje pri pripravi letnega
programa športa, spremlja delovanje društev in drugih institucij s področja športa, daje pobude in
predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju razvoja športa v občini.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 29/04).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 007-00004/2008
Datum: 25. 2. 2008

ŽUPAN
Jurij LEP ,univ. dipl. inž. les.
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Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa
v Občini Selnica ob Dravi
SPLOŠNI POGOJI
vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi
izvajalci skupaj in glede na odobreno višino sredstev v letnem proračunu občine;
1. izvajalci sofinanciranih programov športa morajo na poziv občine oz. organizatorja sodelovati
na prireditvah v občini, ki jih občina določi kot pomembne za občino.

PODROČJA
1. POSEBNI PROGRAMI INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH IN
ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
• Zlati sonček,
• Naučimo se plavati,
• Ciciban planinec.
V programu Zlati sonček in Ciciban planinec se sofinancira propagandno gradivo. V programu
Naučimo se plavati se sofinancira 15 urni program učenja plavanja za neplavalce v skupini 8 do 10
otrok. Sofinanciranje se izvede v povezavi s sofinanciranjem s strani države.
Šolsko obdobje obsega čas od otrokovega vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
• Zlati sonček,
• Krpan,
• Naučimo se plavati.
V programu Zlati sonček in Krpan se sofinancira propagandno gradivo. V programu Naučimo se
plavati se sofinancira stroški prevoza in 15 urni program učenja plavanja za neplavalce v skupini 8
do 10 otrok v zadnji triadi devetletne osnovne šole. Sofinanciranje se izvede v povezavi s
sofinanciranjem s strani države.
Iz javnih financ se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih
tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI TER ŠPORT
INVALIDOV
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za
vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom. Skupine morajo voditi ustrezno strokovno usposobljeni vaditelji.
Pogoji za uvrstitev v točkovalni sistem:
Kategorija

Minimalno število ur Minimalna velikost Točke
letne vadbe
skupine
Otroci s posebnimi potrebami
80
8 do 10 članov
500
Mladina s posebnimi potrebami
80
8 do 10 članov
500
Šport invalidov
80
8 do 10 članov
500
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3. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA – ŠPORTNA REKREACIJA
Pogoji za uvrstitev v točkovalni sistem:
1. minimalno število ur letne vadbe
Kategorija
Minimalno število ur vadbe
Predšolski otroci
60
Šoloobvezni otroci
80
Mladina
80
Študenti
80
Člani
80
Seniorji (nad 65 let)
80
2. Strokovnost trenerja
Trenerji skupine predšolskih in šoloobveznih otrok morajo letno obiskati vsaj 2 strokovna seminarja
iz področja športne vadbe.
3. Minimalni pogoj velikosti skupine
Minimalna velikost skupine
6 do 12 članov
nad 12 članov

Število točk
250
500

4. Izjeme
4. a) V kolikor skupina ne izpolnjuje pogoja števila ur vadbe, izpolnjuje pa druge pogoje, se ji dodeli
100 točk.
4. b) V kolikor v društvu deluje več skupin (v isti ali različni športni panogi), v katerih sodeluje 40%
ali več istih posameznikov, se ob izpolnjevanju pogojev prvi skupini priznajo zgoraj navedene
točke, vsaki nadaljnji skupini, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, pa se dodeli 100 točk.
4. c) Za tabornike in planince se določi letna obveza izvajanja dnevnih akcij, za kar društvo prejme
700 točk.
4. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Pogoji za uvrstitev v točkovalni sistem:
1. minimalno število ur letne vadbe
Kategorija
Cicibani/ke
Mlajši dečki/lice
Starejši dečki /lice
Mlajši mladinci/ke
Starejši mladinci/ke
Člani

Minimalno število ur letne vadbe
(točke se priznajo tudi, če je
doseženo vsaj 60% zahtevanih ur)
240
280
320
400
460
460

2. društvo mora v zadevni panogi izpolnjevati kriterij za uvrstitev v vrhunski ali kakovostni šport
Vrhunski šport:
Individualni šport – kategoriziran vsaj 1 športnik
Ekipni šport – prvaki v 3 ligi
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Kakovostni šport:
Individualni šport – osvojena vsaj eno 2. in eno 3. mesto na uradnih državnih ali mednarodnih
prvenstvih, ki so uvrščena v uradni tekmovalni sistem panoge oz. če skupina tekmuje vsaj v ½
uradne 3. lige
Ekipni šport – uvrščeni v 3. ligo
3. velikost skupine
Vrhunski šport
Velikost skupine
Število točk
7 do 10 članov
500
11 do 15 članov
1500
nad 15 članov
3000
Kakovostni šport
Velikost skupine
Število točk
7 do 10 članov
250
11 do 15 članov
700
nad 15 članov
1500
Dodatki:
1. društva, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v vrhunski in kakovostni šport, imajo dodatek za
kakovost:
Vrhunski šport – 3000 točk
Kakovostni šport – 1500 točk
2. V kolikor se vadba za vrhunske in kakovostne športnike, zaradi pogojev vadbe, odvija izven
območja občine, se po predhodnem dogovoru društva z občino, društvu dodeli 15% na točke
za dodatek za kakovost.
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