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Javni razpis 
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v 

občini Sevnica v letu 2013 
 

 

R A Z P I S N A 

 

D O K U M E N T A C I J A 

 
 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 
 
 1. Povabilo k oddaji ponudbe  
 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 
 3. Obrazec A: Podatki o ponudniku 
 4. Obrazec B: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji  
 5. Obrazec C: Izjava o resničnosti in nezavajajočih podatkih 
 6. Obrazec D:  Izjava o zagotovitvi materialnih, prostorskih, kadrovskih in organizacijskih 
pogojih 
 7. Obrazec E: Izjava o zagotovitvi redne vadbe najmanj 36 tednov v letu 
 8. Obrazec F: Poročilo o delu v letu 2012 
 9. Letni program dela za leto 2013 
10. Vzorec pogodbe  
11. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Sevnica 
 
 
 
 
 
              Župan Občine Sevnica 
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8290 SEVNICA 
 
 
Telefon: (07) 81 61 200 
Telefax: (07) 81 61 210 
E-pošta: obcina.sevnica@siol.net 
 
 
Številka: 671-0001/2013 
Datum:   25.1.2013 
 

Javni razpis 
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v  

občini Sevnica v letu 2013 
 

 

POVABILO 

 

K ODDAJI PONUDBE 
 

 
 
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2013 
objavljamo: 

- v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/201313 z dne 25.1.2013, 
- na www.obcina-sevnica.si, 
- na www.kstm.si, 
- na oglasni deski Občine Sevnica, 
- na oglasnih deskah KŠTM Sevnica, 
- na Videostraneh Axa. 

 
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na javni razpis, v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
 
Kontaktna oseba s strani naročnice je: 
ANDREJA AMERŠEK, referentka (Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) 
T: 07 81 61 262 
e-naslov: andreja.amersek@obcina-sevnica.si 
 
PETRA BIDERMAN, referentka za mlad.dej.(KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica) 
T: 07 81 61 073 
M: 051 680 284 
e-naslov: petra.biderman@kstm.si 
 
 
                                                                                             Župan Občine Sevnica 
            Srečko Ocvirk 

mailto:obcina.sevnica@siol.net
http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.kstm.si/
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), 6. člena 
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 
106/09) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2013, Občina Sevnica objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA  
V LETU 2013 

 
 
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 
 
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju pravilnik) in Letni program športa v Občini 
Sevnica za leto 2013. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano 
sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. 
 
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: 
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni 

programi za šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi 
potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), 

- športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno 
ogrožene ter občane, starejše od 65 let), 

- kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov), 
- vrhunski šport (kategorizacija športnikov), 
- šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba objekta, strokovni kader),  
- programi razvojnih in strokovnih nalog v športu (usposabljanje, izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve) 
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis 
Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki imajo: 

- sedež v Občini Sevnica, 
- zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti, 
- zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, 
- urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o 

društvih. 
 
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju 
občine Sevnica: športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, športne zveze, 
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa (pod pogojem, da so v 
letnem programu športa), organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide ter 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 51.929,00 EUR. 
 
7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev:  
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013. 
 
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve:  
Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potrebno oddati osebno ali po pošti v zaprti 
kuverti do 28.2.2013 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, s pripisom: 
»JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT 2013 – NE ODPIRAJ!« Na kuverti morata biti navedena ime in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=500
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200750&stevilka=2694
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naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom 
zavržene. 
 
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto najpozneje do 
28.2.2013 (datum poštnega žiga na dan 28.2.2013). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, 
ne bodo obravnavane. 
 
9. Datum odpiranja vlog:  
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 6.3.2013 v sejni 
sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. 
 
V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v 
predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot 
nepopolna. 
 
10. Izid razpisa: 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma 
odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov v okviru sredstev, zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2013. 
 
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega 
razpisa.  
 
11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite:  
Razpisna dokumentacija je od 25.1.2013 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica www.kstm.si, ali pa jo 
zainteresirani lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.  
 
12.  Dodatne informacije in pojasnila: 
Matjaž Koritnik, tel. 07 81 61 078 ali 041 516 344, e-naslov: matjaz.koritnik@kstm.si v času 
od 8.00 do 15.00 ure. 
 
 
Številka: 671-0001/2013 
Datum:   25.1.2013 
 

                                                                                   Župan Občine Sevnica 
                                                                                                       Srečko Ocvirk 

http://www.obcina-sevnica.si/
mailto:matjaz.koritnik@kstm.si
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Javni razpis 
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v  

občini Sevnica v letu 2013 
 

 
NAVODILA PONUDNIKOM 
ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 
 

I. Splošno: 

Javni razpis se izvaja v skladu z Letnim programom športa v občini Sevnica za leto 2013.  

Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, skladno s 3. členom 
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09) in 
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja. 
 
Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati ponudnik – fizična oseba, 
če je prijavitelj fizična oseba; če pa je prijavitelj pravna oseba (zavod, društvo ipd.), pa njen 
zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda,..), kot to izhaja iz predložene registracije. 
Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti prijavitelj – 
fizična oseba oziroma zastopnik pravne osebe in če je pooblastilo priloženo prijavi. 
 
Naročnica Občina Sevnica bo na podlagi razpisa izbrala več ponudnikov, ki bodo v skladu s 
prejetimi finančnimi sredstvi uresničevali letni program športa v Občini Sevnica za leto 2013. 
 
Prepozne prijave in prijave, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, se bodo s sklepom 
zavrgle in ne bodo predmet nadaljnje obravnave. 

 
II. Obrazec  A   (Podatki o ponudniku) 
 
V obrazec št. 1 vpišete: 
- ime in sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, naslovna pošta) ter matično številko 
pod katero ste prijavljeni pri Zavodu za statistiko ali UE Sevnica; 
- davčno številko, številko transakcijskega računa in ime banke pri kateri imate odprt 
bančni račun; 

mailto:obcina.sevnica@siol.net
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- kontaktne podatke – telefon, e-naslov, naslov spletne strani (v kolikor jo imate); 
- obkrožite obliko organizacije za katero ste registrirani; 
- navedite odgovorno osebo za podpis pogodbe (predsednik, direktor,…); 
- z imenom in priimkom navedite kontaktno osebo, ki je pooblaščena za dajanje informacij o 
društvu,  zavodu,…, številko telefona in e-naslov. 
 
K temu obrazcu morate priložiti naslednje dokazilo: 
Priloga 1: Fotokopija veljavne registracije – pridobitev na upravni enoti. 
 
Obrazec žigosajte in podpišite. 
 
 
III. Obrazec B (Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji) 
 
Vpišite vaše registrirano ime in sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, naslovna pošta). 
Podpišite in ožigosajte izjavo ter napišite datum podpisa, v nasprotnem primeru bo prijava 
zavržena kot nepopolna in ne bo predmet obravnave za sofinanciranje. 
 
 
IV. Obrazec C (Izjava o resničnosti in nezavajajočih podatkih) 
 
Vpišite vaše registrirano ime in sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, naslovna pošta). 
 
Podpišite in ožigosajte izjavo ter napišite datum podpisa v nasprotnem primeru bo prijava 
zavržena kot nepopolna in ne bo predmet obravnave za sofinanciranje. 
 
 
V. Obrazec D (Izjava o zagotovljenih materialnih, prostorskih, kadrovskih in 
organizacijskih pogojih) 
 
Vpišite vaše registrirano ime in sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, naslovna pošta). 
 
Pod rubriko materialnih pogojev napišite vsa finančna sredstva, ki jih dobite in vire 
financiranja. 
 
Pod rubriko prostorskih pogojev vpišite naziv prostora ter površino vadbene površine kjer 
izvajate redno vadbo. 
 
Pod rubriko kadrovskih pogojev vpišite  ime in priimek trenerjev, vaditeljev,…. ter njihov 
naziv. 
K temu obrazcu morate priložiti naslednje dokazilo: 
Priloga 2: Kopija trenerskih izkaznic, ki vodijo vadbe, treninge… 
 
Pod rubriko organizacijskih pogojev vpišite ime in priimek ter naziv vodstva. 
 
Pod rubriko število članov društva (izpolnijo samo društva) vpišite število članov, ki so 
vključeni v organizacijo.. 
K temu obrazcu morate priložiti naslednje dokazilo: 
Priloga 3: Kopija dokazila o številu članov s plačano članarino za preteklo leto. 
 
Podpišite in ožigosajte izjavo ter napišite datum podpisa v nasprotnem primeru bo prijava 
zavržena kot nepopolna in ne bo predmet obravnave za sofinanciranje. 
 
 
VI. Obrazec E (Izjava o zagotovitvi redne vadba najmanj 36 tednov v letu) 
 
Vpišite vaše registrirano ime in sedež (ulica, hišna številka, poštna številka, naslovna pošta). 
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Pod rubriko materialnih pogojev napišite vsa finančna sredstva, ki jih dobite in vire 
financiranja; 
 
Podpišite in ožigosajte izjavo ter napišite datum podpisa, v nasprotnem primeru bo prijava 
zavržena kot nepopolna in ne bo predmet obravnave za sofinanciranje. 
 
K temu obrazcu morate priložiti naslednja dokazila: 
Priloga 4: Fotokopijo potrjenega urnika vadbe s strani lastnika / upravljavca športnega 
objekta. 
Priloga 5: Dokument, iz katerega je razviden strošek uporabe prostora za vadbo (v kolikor se 
izvaja vadba v objektih, ki so v lasti društva, pa naj bodo podani letni tekoči materialni stroški 
tega prostora, ki bremenijo ponudnika). 
 
 
VII. Obrazec F  (Poročilo o delu za leto za leto 2012) 
 
Pri izpolnjevanju obrazcev sledite zahtevanim podatkom, vpišite zahtevane rezultate in 
dosežke ter obvezno priložite kopije uradnih biltenov organizatorja tekmovanja oziroma 
panožne zveze. 
 
VIII. Vzorec pogodbe je potrebno parafirati na vsaki strani ter na koncu podpisati in 
ožigosati. 
 
 
IX. Ponudba bo obravnavana kot pravilna, če ponudnik predloži izpolnjeno dokumentacijo, 
zloženo po naslednjem vrstnem redu, skupaj z zahtevanimi prilogami: 
 
1. Podatki o ponudniku – obrazec A 
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji - obrazec B 
3. Izjava o resničnosti in ne zavajajočih podatkih - obrazec C 
4. Izjava o zagotovitvi materialnih, prostorskih, kadrovskih in organizacijskih pogojih - obrazec 
D 
5. Izjava o zagotovitvi redne vadbe najmanj 36 tednov v letu - obrazec št. E 
6. Poročilo o delu v letu 2012- obrazec F 
7. Podpisan, ožigosan in parafiran vzorec pogodbe  
 
 
X. Opomba 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe, 
navedene v javnem razpisu.  

 
Predlagatelji, ki ne bodo izpolnili in predložili vseh zahtevanih podatkov, bodo v 3 dneh od 
odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi svojih vlog. V kolikor svoje vloge v 8 dneh po prejemu 
poziva k dopolnitvi ne bodo dopolnili, se bo njihova vloga smatrala kot nepopolna in bo s 
sklepom zavržena. 
 
Komisija nepopolnih in prepozno prejetih vlog ne bo obravnavala, njihova kandidatura pa pri 
razdelitvi sredstev za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v 
letu 2013 ne bo upoštevana. 
 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnica dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnica podala najkasneje 6 dni pred 
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
posredovana v pisni obliki. Naročnica bo po potrebi podaljšala rok za oddajo ponudb, da bo 
ponudnikom omogočila upoštevanje dopolnitev.  
 
Prijavo na razpis je potrebno, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddati osebno ali po pošti v 
zaprti kuverti do 28.2.2013, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, s 



8 

 

pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT 2013 – NE ODPIRAJ!« Na kuverti morata biti 
navedena ime in naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s 
sklepom zavržene. 
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto najpozneje do 
28.2.2013 (datum poštnega žiga na dan 28.2.2013). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, 
ne bodo obravnavane. 
 

V kolikor ponudba ni sestavljena v skladu z navodili, ima naročnica pravico tako ponudbo 
izločiti iz nadaljnje obravnave. 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in 
podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.  
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 

Izbrani ponudniki – izvajalci bodo morali po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih 
določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih 
obveznosti. V kolikor le-ti ne bodo izpolnjevali obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta 
del programa ukinejo finančna sredstva oziroma izterja vračilo danih sredstev. 
 
Zoper sklep o izboru lahko ponudnik vloži pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa. 
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Obrazec A 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
 
Naziv/ime ponudnika: 
_______________________________________________________________________ 
 

Naslov/sedež: 
_______________________________________________________________________ 
 

Matična številka: __________________ Davčna številka: _________________________ 
 
 
Številka transakcijskega računa:_____________________________________________, 
 

odprtega pri _____________________________________________________________ 
 
 
Telefon: ____________________    E-naslov:_______________________ __________ 
 
 
Spletna stran: __________________________________________________ 
 
 
Pravnoorganizacijska oblika (ustrezno obkroži):    -  društvo 
                                                                                 -  zavod 
                                                                                 -  drugo (navesti)_________________. 
 
 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe (v skladu z registracijo): ___________________________ 
 
Kontaktna oseba: __________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________    E-naslov: ____________________________________ 
 
 
Priloga 1: Fotokopija veljavne registracije. 
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Obrazec B 
 

IZJAVA 
O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI 

 
 
 
 
 
 
 
Ime/naziv ponudnika: 
 
_____________________________________________________ 
 
Sedež: 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 

Izjavljamo, da se strinjamo z razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije za prijavo na  
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2012, ki jih 

bo Občina Sevnica v letu 2012 sofinancirala iz finančnega plana Občine Sevnica ter da bomo 
svojo prijavo podali na priloženih razpisnih obrazcih skupaj s potrebnimi prilogami in dokazili o 

izpolnjevanju pogojev. 
 
 
 
 
 
Datum: _____________ 

 
 
 
 
 

                   Žig                                              Odgovorna oseba ponudnika: 
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Obrazec C 
 

IZJAVA 
O RESNIČNOSTI IN NEZAVAJAJOČIH PODATKIH 

 
 
 
 
 
 
 
Ime/naziv ponudnika: 
 
_____________________________________________________ 
 
Sedež: 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
Izjavljamo, da so vsi podatki, ki smo jih navedli v naši ponudbi resnični in nezavajajoči. 
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnica izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo 
kakršenkoli podatek v ponudbeni dokumentaciji neresnični in zavajajoči. 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________ 
 
 
 
 
                   Žig                                  Odgovorna oseba ponudnika: 
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Obrazec D 
 

IZJAVA 
O ZAGOTOVLJENIH MATERIALNIH, PROSTORSKIH, 

KADROVSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POGOJIH 
 
Ime/naziv ponudnika: 
 
_____________________________________________________ 
 
Sedež: 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Izjavljamo, da imamo za svoje delovanje zagotovljene naslednje pogoje: 
 
- materialne pogoje (finančni prilivi), in sicer: 
 
 
 

 
- prostorske pogoje (prostor vadbe), in sicer v (na):  
 

Lokacija: _____________________________________________________________ 
 

Vadbena površina: ____________________ m2 
 
- kadrovske pogoje (trenerji, vaditelji, vodniki, mentorji itd.), in sicer: 
 
 
 

 
 

* vkolikor se posamezni strokovni kader pojavlja za več selekcij – to obrazložite 

 
- organizacijske pogoje (vodstveni organi), in sicer : 
 
 
 

 
- članstvo: 

Skupno število članov: ____________________ 
 
 
 
 
Datum: _____________ 
 
                      Žig                            Odgovorna oseba ponudnika: 
 
 
Priloga 2: Fotokopija trenerskih izkaznic. 
Priloga 3: Kopija dokazila o številu članov s plačano članarino iz vaše evidence za minulo 
leto. 
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Obrazec E 
 

IZJAVA 
O ZAGOTOVITVI REDNE VADBE NAJMANJ 

36 TEDNOV V LETU 
 
 
 
Ime/naziv ponudnika: 
 
_____________________________________________________ 
 
Sedež: 
 
_____________________________________________________ 
 
 

Izjavljamo, da imamo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 dni v letu in sicer v/na  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Datum: _____________ 
 
 
 
 
 
                    Žig                                 Odgovorna oseba ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
Priloga 4: Fotokopijo potrjenega urnika vadbe s strani lastnika / upravljavca športnega 
objekta. 
Priloga 5: Dokument, iz katerega je razviden strošek uporabe prostora za vadbo (v kolikor se 
izvaja vadba v objektih, ki so v lasti društva, pa naj bodo podani letni tekoči materialni stroški 
tega prostora, ki bremenijo ponudnika), 
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Obrazec F 
 

POROČILO O DELU V LETU 2012 
 
Opomba:  

- Obrazec je potrebno izpolniti v tistih rubrikah, katere izvaja posamezni ponudnik. 
- V primeru, da prijavitelj prijavlja več programov (različnih panog) mora izpolniti 

obrazce za vsako panoga posebej. 
 
 
Društvo / Izvajalec: 
 

 
Predstavnik:  
 

 
Naslov:  
 

 
Številka registracije:  
 

 
 
 
VRSTA PROGRAMA:  

(ustrezno obkrožite) 
 

a) Olimpijska panoga 
 
b) Ostala športna panoga 

 
c) Športna rekreacija 
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Obrazec 1 
 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 
 
 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta) 
 

PROGRAMI 
Št. 

otrok 
Št. 

skupin 

Št. ur 
programa 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

Ciciban-planinec  -  

    

Naučimo se 
plavati 

 -  

    

Druge športne 
dejavnosti  

 -  

    

 
 
 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta) 
 

PROGRAMI 
Št. 

otrok 
Št. 

skupin 

Št. ur 
programa 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

Naučimo se 
plavati 

 -  

    

Planinstvo in 
taborništvo 

 -  

    

Program redne 
vadbe 

 -  

    

 

Organizacija in 
izpeljava 
občinskih šolskih 
prvenstev 
 

 -  
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1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta) 
 

PROGRAMI 
Št. 

otrok 
Št. 

skupin 

Št. ur 
programa 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

 

Druge športne 
dejavnosti, 
program redne 
vadbe 
 

 -  

    

 
 
 

1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
 

PROGRAMI 
Št. 

otrok 
Št. 

skupin 

Št. ur 
programa 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

 

Redna športna 
vzgoja otrok in 
mladine 
(do 20. leta) 
 

 -  

    

 
 
 

1.5. Interesna športna dejavnost študentov 
 

PROGRAMI 
Št. 

otrok 
Št. 

skupin 

Št. ur 
programa 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

 

Športne 
dejavnosti v 
izbranih športnih 
panogah, 
odpravljanje 
plavalne 
nepismenosti. 
 

 -  
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Obrazec 2 
 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 
 

K -  Kolektivne športne panoge 
(nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka, rokomet,… oz. po sprejetem letnem programu) 
 
 

2. K1. Opis tekmovalnih kategorij 
 

KATEGORIJE 
Št. 

vadečih 
Št. 

skupin 

Št. 
vadbenih 

ur 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

Ciciban / 
Cicibanke 

 -  

    

Ml. dečki / Ml. 
deklice 

 -  

    

St. dečki / St. 
deklice 

 -  

    

Kadeti / Kadetinje  -  

    

Mladinci / 
Mladinke 

 -  

    

 
 

2. K2. Število tekmovanj / tekem 
 

KATEGORIJE 
Št. tekem  

DOMA 
Št. tekem  

V GOSTEH 

Ciciban / Cicibanke  -  

Ml. dečki / Ml. deklice  -  

St. dečki / St. deklice  -  

Kadeti / Kadetinje  -  

Mladinci / Mladinke  -  

 
 
 



18 

 

2. K3.  Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone 
 
Točkujejo se smo uvrstitve na državnih prvenstvih. Obvezna priloga službeni bilten 
tekmovanja 
 

KATEGORIJE 
Doseženo mesto  

na državnem prvenstvu 

Ciciban / Cicibanke  

Ml. dečki / Ml. deklice  

St. dečki / St. deklice  

Kadeti / Kadetinje  

Mladinci / Mladinke  

 
 

2. K4.  Športnik mladinskega razreda 
 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 
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I -  Individualne športne panoge 
(atletika, karate, strelstvo, ju-jutsu, judo, kickboxing, gimnastika, plavanje, tenis,… oz. po 
sprejetem letnem programu) 
 

2. I1. Opis tekmovalnih kategorij 
 

KATEGORIJE 
Št. 

vadečih 
Št. 

skupin 

Št. 
vadbenih 

ur 

Materialni 
stroški 

Velikost 
vadbene 
površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

Ciciban / 
Cicibanke 

 -  

    

Ml. dečki / Ml. 
deklice 

 -  

    

St. dečki / St. 
deklice 

 -  

    

Kadeti / Kadetinje  -  

    

Mladinci / 
Mladinke 

 -  

    

 
 
 

2. I2. Število tekmovanj / tekem 
 

KATEGORIJE 
Št. tekem  

DOMA 
Št. tekem  

V GOSTEH 

Ciciban / 
Cicibanke 

 -  

Ml. dečki / Ml. 
deklice 

 -  

St. dečki / St. 
deklice 

 -  

Kadeti / Kadetinje  -  

Mladinci / 
Mladinke 

 -  
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2. I3.  Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone 
 
Točkujejo se smo uvrstitve na državnih prvenstvih. Obvezna priloga službeni bilten 
tekmovanja 
 

KATEGORIJE 
Doseženo mesto  

na državnem prvenstvu 

Ciciban / Cicibanke  

Ml. dečki / Ml. deklice  

St. dečki / St. deklice  

Kadeti / Kadetinje  

Mladinci / Mladinke  

 
 

2. I4.  Športnik mladinskega razreda 
 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 
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Obrazec 3 
 

3.1. Športno rekreativna dejavnost - odraslih  
 

PROGRAMI Št. Vadečih Št. skupin 
Št.  

vadbenih ur 

Velikost 
vadbene 
površine 

Občani do 65 let    

 

Socialno in 
zdravstveno ogroženi 
ter občani, starejši od 
65 let 
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Obrazec 4 
 

KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

K -  Kolektivne športne panoge 
(nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka, rokomet,… oz. po sprejetem letnem programu) 
 
 

4. K1. Redna vadba 
 

KATEGORIJE 
ČLANOV 

Št. vadečih 
Št. 

skupin 

Št.  
vadbenih ur 

Velikost 
vadbene 
površine 

I. liga  -  
  

II. liga  -  

  

III. liga  -  

  

IV. liga  -  

  

 
 

4. K2.  Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone 
 
Točkujejo se smo uvrstitve na državnih prvenstvih. Obvezna priloga službeni bilten 
tekmovanja 
 

KATEGORIJE 
ČLANOV 

Doseženo mesto  
na državnem prvenstvu 

I. liga  

II. liga  

III. liga  

IV. liga  
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I -  Individualne športne panoge 
(atletika, karate, strelstvo, ju-jutsu, judo, kickboxing, gimnastika, plavanje, tenis,… oz. po 
sprejetem letnem programu) 
 
 

4. I1. Redna vadba 
 

PROGRAM Št. vadečih 
Št. 

skupin 
Št.  

vadbenih ur 
Velikost  

vadbene površine 

Redna vadba po 
izbranih športnih 

panogah 
 -  

  

 
 

4. I2.  Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone 
 
Točkujejo se smo uvrstitve na državnih prvenstvih. Obvezna priloga službeni bilten 
tekmovanja 
 
EKIPNE UVRSTITVE ČLANOV – TURNIRSKI SISTEM 
 

EKIPA:  
IME in PRIIMEK 

Doseženo mesto  
na državnem prvenstvu 

  

  

  

  

  

  

 
 
INDIVIDUALNE UVRSTITVE ČLANOV 
 

EKIPA:  
IME in PRIIMEK 

Doseženo mesto  
na državnem prvenstvu 
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Obrazec 5 
 

5.1.  Reprezentant: 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 

  

  

  

  

  

  
 
 

5.2.  Športnik državnega razreda: 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 

  

  

  

  

  
 
 

5.3.  Športnik mednarodnega in svetovnega razreda: 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 

  

  

  
 
 

5.4.  Športnik perspektivnega razreda: 
 

IME in PRIIMEK Tekmovalni šport 
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Obrazec 6 
 

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST  
 
 

6.1.  Šport invalidov 
 

PROGRAM 
Št. 

Vadečih 
Št. 

skupin 
Št.  

vadbenih ur 

Velikost  
vadbene površine 

Strokovni 
kader  

(stopnja licence) 

Invalidi    

  

 
 

6.2.  Miselne igre 
 
Miselne igre se točkujejo po kriteriju individualnih športnih panog. 
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Obrazec 7 
 

PROGRAMI RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG V ŠPORTU 
 

7.1.  Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu po pravilih panožne zveze 
 
IME in PRIIMEK  PROGRAM KOTIZACIJA 

   

   

   

   

   
 
 
 

7.2. Športne prireditve. Prireditve na mednarodnem nivoju in prireditve na 
državnem nivoju 
 
IME PRIREDITVE DRŽAVNI NIVO MEDNARODNI NIVO 
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VZOREC POGODBE 

Številka:    671-0001/2013 
Datum:   ______________ 

 

POGODBA O SOFINANCIRANJU 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2013, 

 
ki  sta jo dogovorili in sklenili stranki: 
 
1. OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk, 
matična številka: 5883008, davčna številka: SI 99767392,  
 
kot naročnica, 
 
in 
 
2. ___________________________________________________________, ki ga zastopa 
_______________________________________, matična številka: ___________________, 
davčna številka: ___________________, številka TRR: _____________________________. 
 
kot izvajalec, 
 
 
kakor sledi: 
 

I. PREDMET POGODBE 
1. člen 

 
S to pogodbo se financer zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje športnih 
programov za leto 2013, ki so bile izbrane s sklepom, številka __________________, z dne 
______________, na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa v 
občini Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 7/2013, z dne 25.1.2013). 
 
Naročnica bo v skladu s sklepom o sofinanciranju programov sofinancirala naslednje vsebine 
programa izvajalca (po prilogi k pravilniku za vrednotenje športnih programov): 

 

Naziv programa: 
Doseženo 

število točk: 
Skupaj EUR: 

   

   
 

II. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
2. člen 

 
Skupna pogodbena vrednost, ki jo bo Občina Sevnica namenila izvajalcu letnega programa 
športa na osnovi vsebine te pogodbe, znaša ____________________ EUR ( z besedo: 

________________________________________). Naročnica bo sredstva nakazala na 

transakcijski račun št.: _____________________________________ odprt pri 

__________________________, v roku 30. dni po podpisu pogodbe v enkratnem 

znesku/v dveh polletnih zneskih/po dvanajstinah.  
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III. ROK IZVAJANJA PROGRAMA 

3. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal/izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na 
javni razpis, najkasneje do 31. 12. 2013.  
 

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
4. člen 

 
Izvajalec mora izvajati program po letnem programu iz 1. člena te pogodbe. 
Izvajalec mora po proračunskem polletju predložiti vsebinsko in finančno poročilo (obračun 
vseh stroškov) o izvajanju zgoraj navedenega programa, iz katerega je razvidno, da se 
program izvaja v predvidenem obsegu in je jasno razvidna uporaba sredstev za namene, 
določene v 1. členu te pogodbe. 
Poročilo z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti za prvo polletje leta 2013 se mora 
predložiti naročniku najkasneje do 31. 7. 2013. 
Izvajalec mora prav tako po koncu proračunskega leta 2013 predložiti naročniku celoletno 
vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju zgoraj navedenega programa in sicer najkasneje 
do 31. 1. 2014. K temu mora priložiti ustrezna dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznost, ki se 
nanašajo na leto 2013. Dokazil, poslanih za prvo polletje 2013, ni potrebno ponovno prilagati.  
 

5. člen 
 

Naročnica lahko ukine sofinanciranje programa oziroma zahteva vračilo danih finančnih 
sredstev, v kolikor izvajalec ne predloži poročil v skladu z določili 4. člena te pogodbe. 
Prav tako lahko naročnik ukine sofinanciranje programa oziroma zahteva vračilo danih 
sredstev, če izvajalec delno ali v celoti ne izpolnjuje svojega programa iz 1. člena te pogodbe. 
 

6. člen 
 
V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo 
programov, za katero so dodeljena sredstva proračuna Občine Sevnica, mora izvajalec pisno 
obrazložiti in utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka izvedbo programov in roka porabe 
sredstev glede na predviden terminski plan oz. obrazložiti predlagane vsebinske spremembe 
z navedbo razlogov. V nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe sredstev. 
Naročnica glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še ostaja pri sofinanciranju programa iz 
te pogodbe ali pa odstopi od te pogodbe. V primeru, da naročnica vztraja pri sofinanciranju 
tega programa, se pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih v obliki aneksov k tej 
pogodbi.  

 
7. člen 

 
Naročnica ima pravico nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna Občine 
Sevnica z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo 
programov, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

8. člen 
 

Naročnica lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila tudi v primerih: 
- če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu s 7. členom te pogodbe, 
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva, 
- če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 

 



30 

 

 
V. PREDSTAVNIKI STRANK 

9. člen 
 

Pri urejanju medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, 
zastopata:  

- na strani Občine Sevnica: Mojca Sešlar, v.d. vodja oddelka za družbene dejavnosti 

- na strani izvajalca: ______________________________________________. 
 

VI. REŠEVANJE SPOROV 
10. člen 

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno okrajno sodišče v Sevnici. 

 
VII. KONČNA DOLOČBA 

11. člen 
 

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank. Pogodba je 
napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta obe stranki po dva izvoda.  
 
 
 
 
V/na _________________, dne: ________________ 
 
 
 
 
 
                    Izvajalec:                Naročnica: 

  ___________________________                                           OBČINA SEVNICA       

___________________________          Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

  ___________________________                                    Srečko Ocvirk, župan 
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Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 
Odl.US, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list 
RS, št. 24/2000, 31/2000-popr.) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 
78/05-UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne, 16.12.2009, sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V  

OBČINI SEVNICA 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, 
namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Sevnica. 
 

2. člen 
 
Izvajalci letnega programa športa so lahko:  

- športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja 

oziroma panoge, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 

zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vendar 
le pod pogojem, da so v letnem programu športa, 

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide, 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 

 
3. člen 

 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje, da:  

- imajo sedež v Občini Sevnica, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
- imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o 

društvih. 
 

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

II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 

 
Za uresničevanje programskih nalog, ki so v javnem interesu v športu, se iz občinskega 
proračuna sofinancira naslednje vsebine:  
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta) 
Zajeti so naslednji programi: 

- Ciciban planinec,  
- Naučimo se plavati, 
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. 

 
Občina sofinancira:  
- program Ciciban planinec: za izvedbo 10 urnega programa s skupino od 12 do 20 otrok, 

se sofinancirajo materialni stroški ter strokovni kader;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200197&stevilka=4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200227&stevilka=1171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589
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- program Naučimo se plavati: za izvedbo 10 urnega programa s skupino do 10 otrok se 
sofinancirajo materialni stroški, strokovni kader ter objekt;  

- drugi programi športne dejavnosti: za izvedbo 60 urnega programa se sofinancirajo 
materialni stroški, strokovni kader ter objekt; 

 
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta) 
Zajeti so naslednji programi:    

- Naučimo se plavati, 
- drugi 80-urni programi. 

 
Občina sofinancira:  
- program Naučimo se plavati: materialni stroški, strokovni kader ter objekt;  
- program Planinstvo in taborništvo: materialni stroški ter strokovni kader; 
- za druge 80-urne programe: strokovni kader ter objekt;  
- program izvedbe občinskih šolskih prvenstev: stroški sodnikov in manipulativni stroški. 
 
1.3 Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta) 
Program zajema mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, namenjene 
izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, 
odpravljanju in zmanjševanju negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju 
škodljivih razvad ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. 
 
Občina sofinancira najem prostora ter strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v 
kateri je od 12 do 20 mladih.   
 
1.4 Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami. 
 
Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena 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. 
 
Občina za program športne vzgoje otrok do 15. leta in za program športne vzgoje mladine od 
15. do 20. leta sofinancira strokovni kader ter najem prostora za izvedbo 80 urnega programa 
na skupino, v kateri je največ 10 udeležencev.  
 
1.5. Interesna športna dejavnost študentov 
Programi obsegajo 80 urne programe v izbranih športnih panogah. 
 
Občina sofinancira najem prostora ter strokovni kader za 80 urne programe na skupino z 
največ 20 študentov. 
 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 
značilnosti in visoko motivacijo,da bi lahko postali vrhunski športniki. 
Izvajalci programov, ki so sofinancirani s strani občine, morajo izpolnjevati prostorske, 
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa. 
 
Občina sofinancira objekt, strokovni kader in materialne stroške programa. 
 
2.2. 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 ob športnih uspehih omogočati tudi uspešno izobraževanje skladno s 
pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah 
športnih oddelkih. 



33 

 

 
Občina sofinancira objekt in strokovni kader.  
 
3. Športno rekreativna dejavnost odraslih 
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. 
 
Občina za izvedbo 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov, sofinancira 
objekt, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni 
kader. 
 
4. 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. Skupina vključuje člane 
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova 
državnega prvaka. 
Občina sofinancira objekt za 320 ur programa in kategorizacijo športnikov (državni razred). 
 
5. Vrhunski šport 
V program vrhunskega športa je vključena priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Naziv vrhunskega športnika dodeli 
Olimpijski komite Slovenije.  
 
Občina sofinancira kategorizacijo športnikov (mednarodni, svetovni in perspektivni razred). 
 
6. Šport invalidov 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, socializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom. 
 
Občina sofinancira: za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov se 
sofinancira uporaba objekta ter strokovni kader. 
 
7. Miselne igre 
Miselne igre se točkujejo po kriteriju individualnih športnih panog. 
 
8. Programi razvojnih in strokovnih nalog v športu 
8.1. Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
Občina sofinancira kotizacijo za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v skladu s sprejetim letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov. 
 
8.2 Športne prireditve  
Program opredeljuje prireditve, ki pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo 
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Kategorija ne vključuje šolskih 
tekmovanj. 
 
Športne prireditve se sofinancirajo v okviru tekočih proračunskih sredstev v posameznem 
letu. Občina sofinancira materialne stroške povezane z izvedbo prireditve. 
 
9. Šolska športna tekmovanja 
Organizator, izvajalec in koordinator šolskih športnih tekmovanj je Športna zveza Občine 
Sevnica v sodelovanju s posameznimi šolami.   
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Občina Sevnica sofinancira izvedbo in udeležbo osnovnošolcev na tekmovanjih iz športnih 
panog, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v Uradnem razpisu šolskih tekmovanj in 
prireditev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
 

II. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
5. člen 

 
Strokovna služba Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica vsako 
leto pripravi predlog Letnega programa športa in ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu 
Občine Sevnica.  
 
Z Letnim programom športa se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih 
sredstev, obseg in vrsto strokovnih in razvojnih dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh 
programov ter dokumentacijo v povezavi z vsakoletnim javnim razpisom.  
 
S sprejemom občinskega proračuna Občinski svet določi obseg sredstev za izvajanje letnega 
programa športa ter zagotovitev teh sredstev v občinskem proračunu. 

 
6. člen 

 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov ter nadzor nad 
namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju: 
 
1. Župan imenuje strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa v sestavi: 2 

predstavnika občinske uprave, 1 predstavnik JZ KŠTM Sevnica, 1 predstavnik Odbora za 
šport in predstavnik Športne zveze Sevnica. 

 
2. Priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v 

nadaljevanju: javni razpis). 
 
3. Zbiranje vlog izvajalcev športnih programov. 
 
4. Po preteku roka za oddajo vlog, komisija izvede odpiranje vlog po vrstnem redu prispelih 

vlog in ugotovi njihovo popolnost. Vloge, ki niso prispele v določenem roku, se 
zapečatene vrnejo vlagatelju. 

 
Vlagatelji, katerih vloge niso bile popolne, lahko le te dopolnijo v roku 8 dni od prejema 
pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom 
zavrže. 

 
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati: 

 število prispelih vlog, 

 število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev, 

 število popolnih vlog. 
 

5. Strokovna komisija v skladu z merili tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, ki v 
celoti izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom in pripravi predlog sklepa o izbiri in 
sofinanciranju letnega programa športa. 

 
6. Občina izda sklep o izbiri in višini sofinanciranja predloženih programov predlagatelja. 
 
V roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju je možno zoper sklep vložiti pisno pritožbo na 
oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica. Pritožba vlagatelja se obravnava v roku 30 
dni. Župan preveri utemeljenost pritožbe in izda končno odločbo zoper katere ni pritožbe.  
 
7. Župan z vsemi izvajalci sklene pogodbo, v kateri se določi:  

 naziv in naslov izvajalca; 
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 vsebina in obseg programa; 

 čas realizacije programa; 

 višina dodeljenih sredstev; 

 način nadzora nad namensko porabo sredstev; 

 določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, le-ta vrniti v proračun skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi; 

 določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede 
na predvideni terminski plan; v nasprotnem izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;  

 druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega 
poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.  
 
8. Spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna. 
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu 
s tem pravilnikom in za namene opredeljene v pogodbi. 
 
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev letnega programa 
športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je dolžan izvajalec vrniti v 
občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če sredstva niso vrnjena v 
določenem roku, se izvede postopek izterjave.  

 
9.  O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci občinski upravi, oddelku za 

družbene dejavnosti, v pogodbenem roku predložiti: 

 vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov; 

 dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa. 
 
Če izvajalec do rokov, določenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni 
izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti 
v občinski proračun. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri 
namensko porabo sredstev.  

 
7. člen 

 
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 

 navedbo naročnika (naziv, sedež), 

 predmet javnega razpisa, 

 subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis, 

 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav, 

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

 merila za vrednotenje športnih programov, 

 določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 

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

 rok, do katerega morajo biti predložene vloge, 

 način dostave vlog, 

 datum odpiranja vlog, 

 rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani in oglasni deski Občine Sevnica, 
spletni strani JZ KŠTM Sevnica, video straneh AXA. 
 

8. člen 
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica. Z Odlokom o proračunu se vsako leto 
določi višina sredstev za izvajanje dejavnosti zavoda, ki so opredeljene v Odloku o ustanovitvi 
javnega zavoda KŠTM Sevnica.  
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JZ KŠTM Sevnica ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu, ki so namenjena 
delovanju športnih klubov in društev. 
 

III. MERILA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

9. člen 
 
Višina sofinanciranja Letnega programa športa je opredeljena v točkah in v deležu 
sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih 
programov, ki so sestavni del tega pravilnika.  
 
Vrednost točke se določi po sprejetem občinskem proračunu za vsako leto posebej. V kolikor 
proračun za tekoče leto še ni sprejet, se do njegovega sprejema programi sofinancirajo na 
podlagi vrednosti točke za preteklo leto. 
 

10. člen 
 
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog 
oziroma programov, razdeljenih v štiri skupine: 
 
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo 

v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov 
državnega prvaka. 

2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v   
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov 
ekipnega državnega prvaka. 

3. skupina: izvajalci športno rekreativnih programov. 
4. skupina: izvajalci miselnih iger. 

 
11. člen 

 
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so: 

- obseg programa, 
- velikost vadbene skupine, 
- materialni, kadrovski stroški ter stroški najema objekta. 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 

12. člen 
 
Pri športnih prireditvah se upošteva predvsem nivo kakovosti oziroma rang prireditve ter 
odmevnost, pri rekreativnih prireditvah pa predvsem množičnost, tradicija in odmevnost. 
 
Sofinancira se tudi udeležba občinske reprezentance na prireditvah državnega pomena, pri 
čemer se povrne stroške prevoza, v primeru, da je kraj tekmovanja oddaljen več kot 30 km. 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
13. člen 

 
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih 
programov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/1999, 14/2007, 119/2007).  
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: ______________________ 
Sevnica, dne ___________________ 
                                                                                                               Župan Občine Sevnica 
                                                                                                                       Srečko Ocvirk 



37 

 

 
Priloga: SISTEM TOČKOVANJA POSAMEZNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
 
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta) 
 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRANJA 
ŠTEVILO TOČK 

Ciciban planinec 
za izvedbo 10 urnega 
programa, s skupino 
od 12 do 20 otrok 

- materialni stroški 10 točk/skupina 

- strokovni kader 10 točk/skupina 

Naučimo se plavati 
za izvedbo 10 urnega 
programa, s skupino 
10 otrok 

- strokovni kader 15 točk/skupina 

- objekt (najem) 15 točk/skupina 

Druge športne 
dejavnosti 

za 60 urni program 
redne vadbe za 
skupino od 12 do 20 
otrok 

- objekt (najem) 30 točk/skupina 

- strokovni kader 15 točk/skupina 

 
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta) 
 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRANJA 
ŠTEVILO TOČK 

Naučimo se plavati 
za izvedbo 20 urnega 
programa, s skupino 
do 10 otrok 

- strokovni kader 30 točk/skupina 

- objekt (najem) 30 točk/skupina 

Planinstvo in 
taborništvo 

 
- materialni stroški 40 točk/skupina 

- strokovni kader 40 točk/skupina 

Program redne vadbe 

za 80 urni program 
redne vadbe za 
skupino od 12 do 20 
otrok 

- objekt (najem) 45 točk/skupina 

- strokovni kader 45 točk/skupina 

Organizacija in 
izpeljava občinskih 
šolskih prvenstev 

posamezniki, ekipe 

- sodnik 20 točk/skupina 

- manipulativni stroški 
(prevoz, prijavnine, 
propagandno gradivo) 

15 točk/skupina 

 
1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta) 
 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRA
NJA 

ŠTEVILO TOČK 

Druge športne 
dejavnosti, program 
redne vadbe 

za 80 urni program 
redne vadbe za 
skupino 12 do 20 
mladih 

- objekt (najem) 45 točk/skupina 

- strokovni kader 45 točk/skupina 

Organizacija in 
izpeljava občinskih 
šolskih prvenstev 

Posamezniki, ekipe 

- sodnik 20 točk/skupina 

- materialni stroški 5 točk/skupina 

- manipulativni stroški  
(prevoz, prijavnine, 
propagandno gradivo) 

15 točk/skupina 
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1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRANJA 
ŠTEVILO TOČK 

Redna športna vzgoja 
otrok (do 15. leta) in 
mladine  
(od 15 do 20. leta) 

za 80-urni program 
redne vadbe za 
skupino z največ 10 
udeleženci 

- objekt (najem) 80 točk/skupina 

- strokovni kader 80 točk/skupina 

 
1.5. Interesna športna dejavnost študentov 

 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRANJA 
ŠTEVILO TOČK 

Športne dejavnosti v 
izbranih športnih 
panogah, 
odpravljanje plavalne 
nepismenosti. 

80-urni program na 
skupino, v kateri je od 
12 do 20 študentov in 
študentk 

- objekt (najem) 50 točk/skupina 

- strokovni kader 50 točk/skupina 

 
 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 
2K. Kolektivne športne panoge  
(nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka, rokomet,… oz. po sprejetem letnem programu) 
 
2 K1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini: 
 

panoga mlajše 
selekcije 

mlajši dečki, 
deklice 

starejši dečki, 
deklice 

kadeti, 
kadetinje 

mladinci, 
mladinke 

košarka 10 10 10 10 10 

mali nogomet 10 10 10 10 10 
nogomet 16 16 16 16 16 
odbojka 12 12 12 12 12 

rokomet 14 14 14 14 14 
 

KATEGORIJE 
MIN. ŠT. 

VADBENIH UR 

MATERIALNI 
STROŠKI 

PROGRAMA 

STROKOVNI 
KADER 

OBJEKT 

Ciciban / Cicibanke 120 20 točk/skupino 30 točk/skupino 120 točk/skupino 

Ml. dečki / Ml. deklice 240 20 točk/skupino 60 točk/skupino 240 točk/skupino 

St. dečki / St. deklice 300 20 točk/skupino 90 točk/skupino 300 točk/skupino 

Kadeti / Kadetinje 320  
120 

točk/skupino 
320 točk/skupino 

Mladinci / Mladinke 320  
120 

točk/skupino 
320 točk/skupino 

 
2 K2: Število tekmovanj / tekem: 
 
K materialnim stroškom tekmovanj, ki jih organizira strokovna panožna zveza, se 
sofinancirajo tudi: 

Domače tekme – stroški sodnikov  20 točk/tekma 

Gostujoče tekme – stroške prevozov, preko 30 km iz občine 15 točk/tekma 
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2 K3: Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone: 
 
Uvrstitve se točkujejo samo za najvišji rang tekmovanja, t.j. državno prvenstvo. Točkujejo se 
uvrstitve do 12. mesta, in sicer vsako nižje mesto za 50 točk manj. 
 

MLAJŠE KATEGORIJE 1. MESTO 

St. dečki / St. deklice 900 točk 

Kadeti / Kadetinje 1.200 točk 

Mladinci / Mladinke 
Ml.člani / ml.članice 1.400 točk 

 
2 K4: Športnik mladinskega razreda: 
 

KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKA ŠTEVILO TOČK 

Športnik mladinskega razreda 100 točk 

 
 
I -  Individualne športne panoge 
(atletika, karate, strelstvo, ju-jutsu, judo, kickboxing, gimnastika, plavanje, tenis,… oz. po 
sprejetem letnem programu) 
 
2 I1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini: 
 
V vadbeni skupini mora biti najmanj 8 vadečih. 

KATEGORIJE 
MIN. ŠT.  

VADBENIH UR 

MATERIALNI 
STROŠKI 

PROGRAMA 

STROKOVNI 
KADER 

OBJEKT 

Ciciban / Cicibanke 120 20 točk/skupino 30 točk 120 točk 

Ml. dečki / Ml. deklice 240 20 točk/skupino 60 točk 240 točk 

St. dečki / St. deklice 300 20 točk/skupino 90 točk 300 točk 

Kadeti / Kadetinje 320  120 točk 320 točk 

Mladinci / Mladinke 320  120 točk 320 točk 

 
2 I2: Število tekmovanj / tekem: 
 
K materialnim stroškom tekmovanj, ki jih organizira strokovna panožna zveza, se 
sofinancirajo tudi: 
 

Domače tekme - stroški sodnikov 20 točk/tekma 

Gostujoče tekme – stroške prevozov, preko 30 km iz občine 15 točk/tekma 

 
2 I3: Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone: 
 
Število točk se deli s številom disciplin v panogi, najboljša uvrstitev prinaša vse točke, druga 
polovico, tretja tretjino itd. Za sofinanciranje je pogoj, da na državnem prvenstvu nastopi v 
posamezni kategoriji najmanj 6 ekip. 
 

KATEGORIJE 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 

St. dečki / St. deklice 150 točk 100 točk 80 točk 

Kadeti / Kadetinje 300 točk 200 točk 150 točk 

Mladinci / Mladinke 
Ml. člani / ml. članice 350 točk 300 točk 250 točk 
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2 I4: Športnik mladinskega razreda: 
 

KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKA ŠTEVILO TOČK 

Športnik mladinskega razreda 100 točk 

 
 
3. Športno rekreativna dejavnost odraslih 
 

PROGRAMI OBSEG PROGRAMA 
ELEMENTI 

SOFINANCIRANJA 
ŠTEVILO TOČK 

Občani do 65 let 
80 ur programa vadbe 
na skupino, ki šteje 20 
članov 

Objekt 100 točk/skupina 

Socialno in zdravstveno 
ogroženi ter občani, 
starejši od 65 let 

80 ur programa vadbe 
na skupino, ki šteje 20 
članov 

Strokovni kader 60 točk, 
objekt 100 točk 

160 točk/skupina 

 
 
4.  Kakovostni šport 
 
4K. Kolektivne športne panoge  
(nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka, rokomet,… oz. po sprejetem letnem programu) 
 
4K 1: Redna vadba 
 

KATEGORIJE 
ČLANOV 

MIN. ŠTEVILO 
VADBENIH UR 

OBJEKT 

I. liga 320 320 točk 

II. liga 260 260 točk 

III. liga 260 260 točk 

IV. liga 180 180 točk 

 
V primeru, da klub nima zadostnega števila vadbenih ur, z ozirom na rang tekmovanja, se 
število točk upošteva v deležu. 
 
4K 2: Uvrstitev iz pretekle tekmovalne sezone 
 
V vadbeni skupini mora biti najmanj podvojeno število števila nastopajočih na tekmi. 
 

KATEGORIJE 
ČLANOV 

I. SLOVENSKA 
LIGA 

II. SLOVENSKA 
LIGA 

III. SLOVENSKA 
LIGA 

1. mesto 3.000 točk 2.000 točk 1.300 točk 

2. mesto 2.900 točk 1.900 točk  

3. mesto 2.800 točk 1.800 točk  

4. mesto 2.700 točk 1.700 točk  

5. mesto 2.600 točk 1.600 točk  

6. mesto 2.500 točk 1.500 točk  

7. mesto 2.400 točk 1.400 točk  

8. mesto 2.300 točk 1.300 točk  

9. mesto 2.100 točk   

10. mesto 2.000 točk   
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I -  Individualne športne panoge 
(atletika, karate, strelstvo, ju-jutsu, judo, kickboxing, gimnastika, plavanje, tenis,… oz. po 
sprejetem letnem programu) 
 
4I 1: Redna vadba 
 

PROGRAMI OBJEKT 

320 urna redna vadba v 
izbranih športnih panogah, v kateri je najmanj 6 vadečih  

320 točk 

 
4I 2: Uvrstitve iz pretekle tekmovalne sezone 
 
● Državna prvenstva: Ekipne uvrstitve članov – turnirski sistem 
Število točk se deli s številom disciplin v panogi, najboljša uvrstitev prinaša vse točke, druga 
polovico, tretja tretjino itd.  Za sofinanciranje je pogoj, da na državnem prvenstvu nastopi v 
posamezni kategoriji najmanj 6 ekip. 
 

UVRSTITEV ŠT. TOČK 

1. mesto 500 točk 

2. mesto 450 točk 

3. mesto 400 točk 

4. mesto 350 točk 

5. mesto 300 točk 

6. mesto 250 točk 

7. mesto 200 točk 

8. mesto 150 točk 

 
Število točk je enako kot pri uvrstitvah pri kolektivnih športnih panogah. Število točk se deli s 
številom disciplin v panogi, najboljša uvrstitev prinaša vse točke, druga polovico, tretja tretjino 
itd.  Za sofinanciranje je pogoj, da na državnem prvenstvu nastopi v posamezni kategoriji 
najmanj 6 ekip. 
 
Prizna se, če ekipa šteje (velja za članske in mlajše kategorije): 
-  nad 12 tekmovalcev                          100% točk 
-  12 tekmovalcev                                   80% točk 
-  6 do 11 tekmovalcev                           40% točk 
-  manj kot 6 tekmovalcev                      20% točk 
 
● Državna prvenstva: Individualne uvrstitve članov 
Število točk se deli s številom disciplin v panogi, najboljša uvrstitev prinaša vse točke, druga 
polovico, tretja tretjino itd. Za sofinanciranje je pogoj, da na državnem prvenstvu nastopi v 
posamezni kategoriji najmanj 6 tekmovalcev. 
 

UVRSTITEV ŠT. TOČK 

1. mesto 500 točk 

2. mesto 450 točk 

3. mesto 400 točk 

4. mesto 350 točk 

5. mesto 300 točk 
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6. mesto 250 točk 

7. mesto 200 točk 

8. mesto 150 točk 

 
 
5. Kategorizacija športnika 
Sofinancira se tudi kategorizacija športnikov, katere določa Olimpijski komite Slovenije, in 
sicer: 
 

KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKA ŠTEVILO TOČK 

Reprezentant 50 točk 

Športnik državnega razreda 150 točk 

Športnik mednarodnega in svetovnega razreda 400 točk 

Športnik perspektivnega razreda 300 točk 

 
 
6. Športno rekreativna dejavnost: 
 
6.1. Šport invalidov 
 

PROGRAMI STROKOVNI KADER OBJEKT 

80 ur programa na skupino,  
v kateri je največ 10 invalidov 

100 točk 200 točk 

 
6.2. Miselne igre  
 
Miselne igre se točkujejo po kriteriju individualnih športnih panog. 
 
 
7. Programi razvojnih in strokovnih nalog v športu 
 
7.1. Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu po pravilih 

panožne zveze 
 

PROGRAM ELEMENT ZA VREDNOTENJE ŠTEVILO TOČK 

Izobraževanje kotizacija 50 točk/osebo 

 
7.2. Športne prireditve 
 

VRSTA PRIREDITVE 
ELEMENT ZA 

VREDNOTENJE 
ŠTEVILO TOČK 

Prireditve na mednarodnem 
nivoju 

sofinanciranje materialnih 
stroškov 

200 točk 

Prireditve na državnem 
nivoju 

sofinanciranje materialnih 
stroškov 

100 točk 
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8. Korekcijski faktorji 
 
8.1. Faktor uporabe notranjih površin 
 

 Igralna površina Faktor 

1. skupina objektov (igralna površina  800 m2 in več)  1 

2. skupina objektov (igralna površina  280 - 420 m2) 0,8 

3. skupina objektov (igralna površina  do 240 m2) 0,6 

 
8.2. Olimpijski športi 
 

PANOGA VREDNOST KF 

Olimpijska panoga 1,00 

Ostale športne panoge 0,90 

Športna rekreacija 0,75 

 
8.3. Prostorski pogoji za redno vadbo 
 
Za priprave društev, ki v občini nimajo prostorskih pogojev za redno vadbo, se na podlagi 
poročila preteklega leta dodeli 150 točk. 
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02-odl. US, 
110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) in 18. člena Statuta občine Sevnica (Ur. list RS, št. 63/11) je 
Občinski svet občine Sevnica na 18. redni seji dne 19.12.2012 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2013 

 
I. ŠPORTNI PROGRAMI, FINANCIRANI PREKO JAVNEGA RAZPISA 

 
Skupni obseg sredstev:                         51.929,00 EUR 
 
1. Z javnim razpisom za zbiranje ponudb in programov, ki se bodo sofinancirali s 
proračunskimi sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in 
enakopravnost izvajalcev. 
 
Razpis objavi Občina Sevnica v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Sevnica in na 
spletni strani KŠTM Sevnica. Postopek izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega 
programa športa vodi KŠTM Sevnica v skladu z zakonskimi podlagami (priprava javnega 
razpisa, zbiranje vlog, priprava sklepov in pogodb). Občina Sevnica objavi javni razpis in z 
izbranimi izvajalci sklene pogodbe. 
 
2. Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom: 
Športna društva in klubi, športna zveza, zasebniki in podjetja, registrirana za izvajanje športne 
dejavnosti, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
3. Sofinancirali se bodo naslednji programi: 

 športna vzgoja otrok in mladine (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni 
programi za šolske otroke in mladino, organizacija in izpeljava občinskih šolskih 
prvenstev, športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), 

 športna rekreacija (programi redne vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve), 

 kakovostni šport (programi redne vadbe, kategorizacija športnikov), 

 vrhunski šport (kategorizacija športnikov) 

 šport invalidov (programi redne vadbe) ter 

 miselne igre. 
 
4. Pristojni organ izvajalca mora potrditi prijavljen program, in sicer glede na obseg in 
prostorske ter kadrovske zahteve. 
 
5. Podlaga za izbor programov je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Sevnica. 
 
6. Prispeli programi bodo ovrednoteni na podlagi meril iz Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Sevnica in Letnega programa športa. 
 
Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, 
bo sklenjena pogodba. V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije 
programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.  
 
Razvrstitev športnih društev v občini Sevnica 
 
1. Skupina 
V tej skupini so športne organizacije, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in 
katerih člani tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze, pri katerih 
lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka. V občini Sevnica so to: 

- atletika, 
- borilni športi. 
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2. Skupina 
V tej skupini so športne organizacije, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športnimi programi in 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To so športne panoge, v 
katerih lahko samo ekipa, ne pa tudi posameznik, osvoji naslov državnega prvaka. V občini 
Sevnica so to: 

- rokomet, 
- mali nogomet. 

 
3. Skupina 
V tej skupini so športne organizacije, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi programi, ki 
lahko tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze, vendar zaradi 
majhnosti ne izvajajo ves piramidni sistem vadbe. 

- gimnastika, 
- streljanje, 
- tenis, 
- odbojka, 
- košarka, 
- nogomet. 

 
4. Skupina: 
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi rekreativnimi 
vsebinami in katerih člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka. 
Cilj teh športnih organizacij je zdrav način življenja in s športnimi aktivnostmi bogatiti 
preživljanje prostega časa. Sem sodijo: 
- športno-rekreativna društva,  
- ribištvo. 
 
5. Skupina: 
V tej skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami in 
tehničnimi disciplinami. Sem sodita: 
- šah, 
- raketarstvo. 
 

II. SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI KŠTM SEVNICA 
Skupni obseg sredstev:                260.095,00 EUR 
 
Sredstva se namenjajo za: 

- plače zaposlenih na področju športa      58.825,00 EUR 
- izvajanje dejavnosti, ki jih bo v skladu s finančnim planom 

za leto 2013 Zavod KŠTM Sevnica izvajal na področju športa 141.270,00 EUR 
- investicija v sanacijo strojnice na bazenu      60.000,00 EUR 

 
III. SKUPNI OBSEG VSEH SREDSTEV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2013 

312.024,00 EUR 
 

IV. VELJAVNOST PROGRAMA 
 
Letni program športa začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu. 

 
Številka: 671-0005/2012 
Sevnica, dne 20. december 2012 
 

Srečko Ocvirk 
          Župan  
    Občine Sevnica 

 


