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MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA 
 

27. člen 

(merila) 
 

Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov so opredeljena po: 
 

1. VSEBINAH: 

- interesna športna vzgoja otrok in mladine, 

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v duševnem razvoju), 

- kakovostni šport, 

- vrhunski šport, 

- športna rekreacija, 

- šport invalidov, 

- posebni programi občine. 
 

2. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU: 

- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 

- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in drugih športnih objektov 

na območju občine, na katerih se izvajajo letni programi športa, 

- delovanje športnih društev in zvez športnih društev,  

- športne prireditve. 

28. člen 

(vrednost točke) 
 

Vrednost točke za posamezne programe se izračuna na podlagi sredstev, namenjenih za sofinanciranje vsebin in skupnega števila 

točk izbranih izvajalcev. 

29. člen 

(višina sofinanciranja) 
 

Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog je odvisna od vrednosti točke in števila točk, ki jih 

prejme posamezni izvajalec programa oz. kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika. 
 

Višina sofinanciranja posameznega programa ne more biti višja kot znašajo upravičeni stroški izvedbe programa. Kot upravičeni 

stroški se priznajo stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo programa ter so z njo neposredno povezani. 
 

30. člen 

(nerazporejena sredstva) 
 

Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala sredstva zaradi 

ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan ta sredstva razporedi v skladu z odlokom o proračunu Občine Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah za tekoče proračunsko leto. 
 

1. MERILA ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN 
 

31. člen 

(interesna športna vzgoja predšolskih otrok) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se pod naslednjimi pogoji in izračuni sofinancira: 

- Zlati sonček:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 otrok,  

• sofinancira se nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom (5 točk/posameznik). 

- 10-urni plavalni tečaji:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok, 

• sofinancira se strokovni kader (30 točk/uro za skupino), vstopnina na bazen (50 točk/posameznik) ter prevoz 

(120 točk/posameznik).  

• Upravičeni stroški programa se zmanjšajo za znesek sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani 

pristojnega ministrstva. 

- 20-urni poletni tečaj tenisa:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 4 in največ 7 otrok,  

• sofinancira se objekt (12 točk/uro za skupino) in strokovni kader (55 točk/uro za skupino). 

- drugi 60-urni programi vadbe:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 16 otrok, 

• sofinancira se objekt (20 točk/uro za skupino) ter strokovni kader (15 točk/uro za skupino).  

- Ciciban planinec:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok, 

• sofinancira se nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom (5 točk/posameznik). 
 

32. člen 

(interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se pod naslednjimi pogoji in izračuni sofinancira: 
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- Zlati sonček:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 otrok,  

• sofinancira se nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom (5 točk/posameznik) in strokovni kader za izvenšolsko 

dejavnost (15 točk/uro za skupino). 

- Krpan:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 otrok,  

• sofinancira se nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom (5 točk/posameznik) in strokovni kader za izvenšolsko 

dejavnost (15 točk/uro za skupino). 

- 20-urni plavalni tečaji:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 otrok, 

• sofinancira se strokovni kader (30 točke/uro za skupino), vstopnina na bazen (50 točke/posameznik), prevoz 

(120 točk/posameznik) ter bivanje (80 točk/posameznik).  

• Upravičeni stroški programa se zmanjšajo za znesek sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani 

pristojnega ministrstva. 

- 20-urni poletni tečaj tenisa:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 4 in največ 7 otrok,  

• sofinancira se objekt (12 točk/uro za skupino) in strokovni kader (55 točk/uro za skupino). 

- 80-urni tečaj tenisa:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 4 in največ 7 otrok,  

• sofinancira se objekt (12 točk/uro za skupino) in strokovni kader (47 točk/uro za skupino). 

- drugi 60-urni programi vadbe:  

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 otrok,  

• sofinancira se objekt (20 točk/uro za skupino) in strokovni kader (15 točk/uro za skupino). 

- šolska športna tekmovanja:  

• za organizacijo športnih tekmovanj na OŠ Sveta Trojica se sofinancirajo stroški za priznanja in medalje (50 

točk/za posamezno tekmovanje),  

• za udeležbo na medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih se sofinancirajo stroški za prevoz na 

tekmovanje (120 točk/skupino/tekmo) in spremstvo (15 točk/skupino/tekmo). 
 

33. člen 

(športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader, objekt za izvedbo programa in materialni 

stroški glede na razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1) ter glede na kakovost športnih dosežkov (število točk 

v tabeli 2). 

34. člen 

(športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število 

točk v tabeli 4).  

35. člen 

(interesna športna vzgoja mladine) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število 

točk v tabeli 4).  

36. člen 

(športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programa glede na 

razširjenost športne panoge (pogoji in število točk v tabeli 1) ter glede na kakovost športnih dosežkov (število točk v tabeli 2). 
 

37. člen 

(športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število 

točk v tabeli 5).  

38. člen 

(interesna športna dejavnost študentov) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število 

točk v tabeli 4).  

39. člen 

(športna rekreacija) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira objekt za vse programe, za starejše od 65 let pa tudi 

strokovni kader (število točk v tabeli 4).  
 

40. člen 

(kakovostni šport) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira objekt za izvedbo programa glede na razširjenost športne 

panoge (pogoji in število točk v tabeli 1) ter glede na kakovost športnih dosežkov (pogoji in število točk v tabeli 3). 
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41. člen 

(vrhunski šport) 
 

Glede na razširjenost športne panoge se iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sofinancira objekt za izvedbo 

programov (pogoji in število točk v tabeli 1).  
 

Kakovost športnih dosežkov se vrednoti za dosežene rezultate na mednarodnih tekmovanjih:  

• za ekipe (tabela 5),  

• za posameznike (tabela 6). 

42. člen 

(šport invalidov) 
  

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira strokovni kader in objekt za izvedbo programov (število 

točk v tabeli 4). 

43. člen 

(posebni programi občine) 
 

Posebni programi so programi, ki se izvajajo v občini z namenom razvoja novih vsebin ali vsebin, ki so zaradi svoje specifike 

občanom Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah manj dosegljive in se ne morejo izvajati skozi vse leto. 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se pod naslednjimi pogoji in izračuni sofinancira: 
 

- Planinski pohodi: 

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 10 izletnikov, 

• sofinancirajo se stroški za prevoz do kraja pohoda (100 točk/skupino otrok in mladine oz. 50 točk/skupino 

odraslih na pohod) in mentorstvo (20 točk/skupino otrok in mladine oz. 10 točk/skupino odraslih na pohod). 

- 15-urni tečaj smučanja: 

• program se izvaja v organiziranih skupinah, v katerih je najmanj 4 in največ 8 udeležencev, 

• sofinancirajo se stroški za prevoz do smučišča (50 točk/udeleženca za otroke in mladino oz. 25 točke/udeleženca 

za odrasle na dan), nakup smučarske karte (30 točk/udeleženca za otroke in mladino oz. 20 točk/udeleženca za 

odrasle na dan) in strokovni kader (70 točk/skupino za otroke in mladino oz. 30 točk/skupino za odrasle na dan).  

 

2. MERILA ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG 
 

44. člen 

(izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) 

Sofinancirajo se programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, potrjenih s strani strokovnega sveta Republike 

Slovenije za šport in programi izobraževanja na Fakulteti za šport in Športnih oddelkih gimnazij. 
 

45. člen 

(usposabljanje) 
 

Gre za program, s katerim si strokovni delavec pridobi stopnji usposabljanja primeren naziv (vaditelj, inštruktor, trener...), v skladu 

s programi usposabljanja potrjenimi s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport.  
 

Glede na razpoložljiva sredstva se sofinancira kotizacija usposabljanja, prevoz in prehrana, in sicer do 100% dejanskih stroškov, 

če gre za usposabljanje posameznika, ki v tekočem letu brezplačno vodi skupino letnega programa športa oziroma do 50% 

dejanskih stroškov, če gre za posameznika, ki vodi skupino na podlagi pogodbenega razmerja. 
 

Glede na razpoložljiva sredstva se lahko sofinancira tudi usposabljanje sodnikov, in sicer do višine 50% dejanskih stroškov.  
 

46. člen 

(izpopolnjevanje) 
 

Gre za pridobitev oz. potrditev ustreznih licenc, če so le-te predpisane.  
 

Glede na razpoložljiva sredstva se sofinancira kotizacija izpopolnjevanja strokovnih kadrov, prevoz in prehrana, in sicer do 100% 

dejanskih stroškov, če gre za usposabljanje posameznika, ki v tekočem letu brezplačno vodi skupino letnega programa športa 

oziroma do 50% dejanskih stroškov, če gre za posameznika, ki vodi skupino na podlagi pogodbenega razmerja. 
 

47. člen 

(posebni programi izobraževanja) 
 

Gre za sofinanciranje posebnih programov Fakultete za šport in Športnih gimnazij izven rednega programa, za študente in dijake 

s stalnim bivališčem v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, v višini 50 % vrednosti programa. 
 

Vlogo mora posredovati izvajalec programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, kateri mora predložiti izjavo 

kandidata, da bo kot strokovni sodelavec delal pri izvajalcu najmanj eno leto. 
 

48. člen 

(športni objekti) 
 

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 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah in za druge športne objekte na območju občine, na katerih se izvajajo letni programi športa. 
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Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic v upravljanju šol se zagotavljajo v okviru rednih sredstev za materialne stroške šol. 

Način porabe in obseg sredstev se določi s posebno pogodbo. 
 

Sofinanciranje vzdrževanja športnih površin in objektov v občinski lasti ter v upravljanju društev se  izvaja na podlagi predhodno 

potrjenega programa po višini dejanskih stroškov, in sicer do višine 100%, sorazmerno glede na obseg sredstev v proračunu in 

število vlog.  

49. člen 

(delovanje športnih društev in zvez športnih društev) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancira delovanje športnih društev in zvez športnih društev, glede 

na vrsto vadbenih skupin letnega programa športa v društvu oziroma števila vključenih društev v športni zvezi (pogoji in število 

točk v tabeli 7).  

50. člen 

(športne prireditve) 
 

Iz proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se sofinancirajo športne prireditve v občini Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah, ki jih organizirajo izvajalci programov športa, in sicer se glede na pomen in razširjenost prireditve sofinancirajo 

organizacijski stroški (reklama, priprava objektov in sodniki) in materialni stroški (pokali, medalje, priznanja in plakete za izvedbo 

programov) (pogoji in število točk v tabeli 8). 
 

Razvrstitev prireditev v ustrezno skupino določi komisija.  

 

PRILOGA: TABELE S POGOJI ŠTEVILA UR IN VELIKOSTI VADBENE SKUPINE TER TOČKOVNIK 
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