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1. JAVNI RAZPIS: 
 

 
Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 29/17-ZŠpo-1), določil 4. in 5. točke 
Nacionalnega programa športa (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00, 26/14), 2. – 6. in 10. člena 
Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul s spremembami in dopolnitvami (Ur. list 
RS, št. 45/10, 28/12), v skladu s Spremembami in dopolnitvami Meril za vrednotenje športa v 
Občini Horjul št. 2 (sprejeta na 3. seji Občinskega sveta Občine Horjul, dne 24.03.2015), 
Letnega programa športa v Občini Horjul za leto 2019 (sprejet na 4. seji Občinskega sveta 
Občine Horjul, dne 28. 03. 2019) ter sklepa Župana o objavi javnega razpisa (št. 671-0006/2019-
4 z dne 12. 06. 2019), Občina Horjul objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS 
 ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA ŠPORTNIH VSEBIN  

NA OBMOČJU OBČINE HORJUL  
V LETU 2019  

 
 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: 
Naročnik javnega razpisa je Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul.   
 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi Letnega programa športa za leto 
2019 zagotavlja proračun Občine Horjul za uresničevanje javnega interesa na področju športa, v skupni 
višini 18.000 €.  
Občina bo preko razpisa razdelila tudi 7,5 ur/teden brezplačnega koriščenja dvorane v Športnem parku 
Horjul in sicer:  

- 2 x termin na teden (3 ure) v času od 16:00 – 17:30 
- 2 x termin na teden (3 ure) v času od 17:30 – 19:00 
- 1 x termin na teden (1,5 ure) v času od 19:00 do 20:30 

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki:  
 1885 Športna društva – delovanje, prireditve; v višini 18.000 €.  

 
Razpisani so naslednji športni programi:  

I. Športna vzgoja otrok in mladine: 
I. 1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Obrazec št. 1) 
Program »Naučimo se plavati« sofinanciranje v višini 3.000 € 
Program »Drugi 80 urni programi« sofinanciranje v višini 1.000 € 
I. 2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (Obrazec št. 2) 
sofinanciranje v višini 2.000 € ter 3 ure/teden uporabe dvorane v Športnem parku Horjul.  
I. 3 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (Obrazec št. 3) 
sofinanciranje v višini 1.500 € ter 3 ure/teden uporabe dvorane v Športnem parku Horjul.  

II. Športna rekreacija (Obrazec št. 4) sofinanciranje v višini 3.400 € 
III. Kakovostni šport (Obrazec št. 5) sofinanciranje v višini 1.000 € ter 1,5 ure/teden uporabe 

dvorane v Športnem parku Horjul.  
IV. Športne prireditve (Obrazec št. 6) sofinanciranje v višini 6.100 €  

 
Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim LPŠ v občini Horjul za leto 2019, ki je 
objavljen na spletnih straneh Občine Horjul (http://www.horjul.si) oziroma na vpogled na sedežu Občine 
Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul.  
 
3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ŠPORTNIH VSEBIN: 
Na razpisu lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, ki so:  
- športna društva ( tudi planinska) in klubi,  
- vrtec in osnovna šola,  
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- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni progam za invalide,  
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne. 
 
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:  
Pogoji in kriteriji sofinanciranja upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva 
dostopna vsem izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisu in Pravilniku:  
- so najmanj dvanajst mesecev, registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v 

Občini Horjul, 
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnosti, 
- da imajo organizirano redno vadbo v katero je vključeno s pogoji določeno število športnikov, redna 

vadba pa se izvaja na območju Občine Horjul, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in klube), 
- da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, plan 

dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih,  
- da so izpolnjeni ostali pogoji, ki so pri določenem programu navedeni v Merilih za vrednotenje 

športa v Občini Horjul. 
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA: 
Za razdelitev sredstev se uporablja Sprememba in dopolnitev Meril za vrednotenje športa v Občini Horjul 
št. 2, ki je sestavni del Pravilnika o izvajanju programa športa s spremembami in dopolnitvami v Občini 
Horjul.  
 
5. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA SREDSTVA: 
Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2019. Rok za porabo sredstev je 31.12.2019. Sredstva 
niso prenosljiva. Razen za programe Interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, ki se odvijajo tekom 
celotnega šolskega leta.  
 
6. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV VLOG: 
Z zbiranjem vlog na Javni razpis pričnemo v petek, 14. 06. 2019.  
Vloga se šteje za pravočasno, če je Občini predložena do ponedeljka, dne 15. 07. 2019 do 09:00 ure 
zjutraj. Vloge poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov do zgoraj zahtevanega datuma in ure.  
Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati vse 
zahtevane priloge.  
Nepravočasno oddane vloge ne bodo upoštevane.  
Vloga mora biti v zaprti kuverti, označena z imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem levem kotu 
pa opremljena s pripisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS – ŠPORT 2019«.  
Če je vloga predložena v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število 
navedeno. Na vsakem ovitku mora biti naveden naslov in označen namen.  
 
7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE PRISPELIH VLOG: 
Odpiranje vlog bo komisija za vrednotenje športnih vsebin opravila po preteku razpisnega roka. V 
primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo predlagatelji pozvani, 
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih po določenem roku predlagatelj ne dopolni, se s 
sklepom občinske uprave zavržejo.  
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje. 
 
8. DODATNE INFORMACIJE: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo v upravi Občine Horjul, na Občinskem trgu 
1, po telefonu 01/ 75 91 123 – kontaktna oseba Urška Marolt, oziroma po elektronski pošti 
urska.marolt@horjul.si  
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9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občinske uprave Občine Horjul, 
Občinski trg 1, 1354 Horjul v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v 
sredo od 14 do 16.30 ure, od dneva pričetka veljavnosti javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog.  
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani www.horjul.si, možno pa jo je dobiti tudi po 
elektronski pošti.  
 
10. IZID JAVNEGA RAZPISA: 
Predlagatelji programov bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku rokov za pritožbe. Z 
izbranimi izvajalci bo Župan Občine Horjul sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 
 
11. ZAČETEK VELJAVNOSTI RAZPISA: 
Razpis prične veljati z dnem 14. 06. 2019.  
 
 
 
 
Številka:671-0006/2019-5  
Datum: 13. 06. 2019 
           
                   Janko Prebil 
          župan 
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2. PRAVILNIK:  
 

Na podlagi 21.člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS 94/07–ZLS-UPB2, 76/08–ZLS-O, 
79/09–ZLS-P), 9. člena Zakona o športu (Ur.list RS št. 22/98), Nacionalnega programa športa v 
RS (Ur.list RS št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Ur.list RS, št. 18/98 in 
12/01) je občinski svet Občine Horjul na 26.seji, dne 20.05.2010 sprejel   
 

PRAVILNIK 
O IZVAJANJU PROGRAMA ŠPORTA V  

OBČINI HORJUL  
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih na osnovi Letnega programa športa zagotavlja 
proračun Občine Horjul za uresničevanje javnega interesa na področju športa. Obvezni in 
sestavni del tega Pravilnika so Merila za vrednotenje športa v Občini Horjul, ki kot priloga tega 
pravilnika podrobneje opredeljujejo obseg športnih vsebin, za katere lahko izvajalci kandidirajo. 
Merila so objavljena na uradni spletni strani občine.  
 
POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN 
 

2. člen 
 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih vsebin poteka po naslednjem 
zaporedju:  
- priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na območju občine ( v 

nadaljevanju: javni razpis), 
- zbiranje predlogov izvajalcev športnih vsebin,  
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov za izbor izvajalcev športnih vsebin,  
- obveščanje predlagateljev o odločitvi,  
- obravnavanje pritožb predlagateljev,  
- sklepanje pogodb,  
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,  
- obravnava poročil o izvedenih športnih vsebinah.  
 

3. člen   
 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava. Župan izda sklep o razpisu, na 
podlagi česar se pripravi razpisna dokumentacija, ki zajema razpisne obrazce z navodili, ki jih 
pripravi občinska uprava.  
 

4. člen  
 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:  
- naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,  
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
- predmet javnega razpisa,  
- merila za vrednotenje športa in pogoje ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin,  
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- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,  
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,  
- datum odpiranja vlog,  
- način dostave predlogov,  
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno 

dokumentacijo,  
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.  
 

5. člen 
 
Javni razpis za izvajanje športnih vsebin v Občini Horjul se objavi na internetni strani Občine 
Horjul.  
 

6. člen 
 
Župan imenuje tri člansko komisijo za vodenje postopka odpiranja ponudb javnega razpisa za 
izvajanje športnih vsebin, katero sestavljajo predsednik komisije in dva člana.  
Naloge komisije so:  
- odpiranje vlog, ki so prispeli na javni razpis,  
- ugotavljanje pogojev vlagateljev,  
- sestava zapisnika o delu, čigar obvezne sestavine so:  

- število vseh prispelih vlog za sofinanciranje,  
- ugotavljanje pravočasnosti, popolnosti, pravilnosti, primernosti in sprejemljivosti vlog,  
- število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev,  
- število popolnih vlog.  

Za formalno nepopolne vloge se pozove predlagatelje, da jih v roku 8 dni od prejema pisnega 
obvestila dopolnijo. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.  
 

7. člen 
 
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo. 
Zoper sklep je v roku 15 dni možna pritožba na župana Občine Horjul. Na odločitev župana ni 
možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.  
 

8. člen 
 
Občinska uprava pripravi predlog dinamike delitve razpoložljivih sredstev na podlagi poročila 
komisije in meril za vrednotenje športnih vsebin, na podlagi tega se izda sklep o izboru 
prejemnikov sredstev za šport. Zoper sklep je v 15 dneh po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri 
Županu Občine Horjul, na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni 
spor pred pristojnim sodiščem.  
 

9. člen 
 
Po preteku roka za pritožbe župan s posameznimi izbranimi izvajalci športnih programov sklene 
pogodbe o sofinanciranju. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 
dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopi od zahtev po 
sofinanciranju posameznih vsebin na področju športa.  
 

10. člen 
 
Rezultate razpisa se objavi na internetni strani Občine Horjul. 
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11. člen 

 
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, oziroma v časovnih obdobjih določenih s 
pogodbo o izvedbi programov športa, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če 
izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za sporen del programa ukinejo 
finančna sredstva. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.  
V primeru, da se ugotovi, da je izvajalec športnega programa pridobil proračunska sredstva na 
osnovi lažnih podatkov ima občina pravico zahtevati finančne sredstva nazaj, v naslednjem letu 
pa izvajalec za pridobitev sredstev ne more kandidirati.  
 

12. člen 
 

Župan ima pravico, da že objavljen razpis kadarkoli razveljavi in ponovi postopek razpisa.  
 
VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU)  
 

13. člen 
 

Izvajalci programov športa v Občini Horjul so: 
- športna društva ( tudi planinska) in klubi,   
- vrtec in osnovna šola,  
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,  
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni progam za invalide,  
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne. 
 

14. člen 
 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so najmanj dvanajst mesecev, registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, s 

sedežem v Občini Horjul, 
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti, 
- da imajo organizirano redno vadbo v katero je vključeno s pogoji določeno število 

športnikov, redna vadba pa se izvaja na območju Občine Horjul, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in klube), 
- da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, plan 

dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih,  
- da so izpolnjeni ostali pogoji, ki so pri določenem programu navedeni v Merilih za 

vrednotenje športa v Občini Horjul. 
 

15. člen 
 
Za uresničevanje programa športa se iz javnih financ občine sofinancirajo naslednji programi: 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 
2. Športna rekreacija 
3. Kakovostni šport 
4. Vrhunski šport 
5. Šport invalidov 
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6. Izobraževanje strokovnih kadrov 
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost 
8. Založniška dejavnost 
9. Športne prireditve 
10. Športni objekti 
11. Informacijski sistem 
12. Delovanje društev, zvez in zavodov 
 

16. člen 
 
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v 
občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Letni program športa sprejme občinski 
svet.  
 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
 

17. člen 
 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
Programi: 
- Zlati sonček 
- Naučimo se plavati 
- Ciciban planinec 
- Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci 
Sofinancira se: 
Propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino v kateri je največ 20 
otrok.  
 
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Programi: 
- Zlati sonček,  
- Krpan,  
- Naučimo se plavati,  
- Drugi 80-urni programi,  
Sofinancira se: 
Propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za 
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino (največ 10 otrok na skupino), 80-urni programi 
(največ 20 otrok), najem objekta. 
 
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 
osebne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.  
Sofinancira se:  
Najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje 
treniranosti ter nezgodno zavarovanje. V individualnih športih za posamezne otroke, v 
kolektivnih športih pa za skupine ki štejejo do 20 članov.  
 
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo otroci 
z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.  
Sofinancira se:  
Strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino (10 otrok), najemnina objekta. 
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1.5. Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let) 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe.  
Sofinancira se:  
Strokovni kader za 80-urne programe na skupino (največ 20 mladih), najemnina objekta. 
 
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov starih od 15. do 20 let, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu na 
različnih športnih panogah. 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta in strokovni kader za treniranje posameznikov (individualni športi) in 
skupine (kolektivni športi) ki štejejo do 20 članov.  
 
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo mladi 
z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.  
Sofinancira se: 
Strokovni kader za 80-urni program na skupino (skupine po 10 mladostnikov) in najemnina 
objekta. 
 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
Program redne vadbe z namenom zagotavljanja aktivnega preživljanja prostega časa čim 
širšemu krogu občanov.   
 
Program: 
- 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta, za socialno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa tudi strokovni kader. 
 
3. KAKOVOSTNI  ŠPORT 
V program kakovostnega športa sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V kolektivnih panogah se 
sofinancirajo  skupine do 20 članov v individualnih panogah pa posamezniki.   
Sofinancira se: 
Najemnina objekta za 320 ur programa. 
 
4. VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega 
in perspektivnega razreda. V kolektivnih panogah se sofinancirajo  skupine do 20 članov v 
individualnih panogah pa posamezniki.   
Sofinancira se: 
Največ 1200 ur programa - v individualnih športnih panogah, za posamezne vrhunske športnike, 
v kolektivnih športnih panogah pa za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski športniki. 
Poleg tega pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, porodniško 
varstvo, osnovno zdravstveno zavarovanje ter štipendije dijakom in študentom.  
 
5. ŠPORT INVALIDOV 
Program: 
- 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.  
Sofinancira se: 
Uporaba objekta in strokovni kader. 
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6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV 
Programi izobraževanja, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev povezanih s 
športom.   
Sofinancira se:  
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.  
 
7. ZNANSTVENORAZSKOVALNA DEJAVNOST  
Sofinancirajo se: 
Projekti raziskovalnih institucij. 
 
8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
Sofinancira se: 
Dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.  
 
9. ŠPORTNE PRIREDITVE 
Sofinancirajo se: 
Materialni stroški organizacije prireditve, ki se izvaja na območju Občine Horjul.  
 
10. ŠPORTNI OBJEKTI 
Sofinancira se:  
Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov po programu občine v okviru sredstev, ki 
jih omogoča proračun. Financira se tudi nakup in vzdrževanje športne opreme.  
 
11. INFORMACIJSKI SISTEM  
Sofinancirajo se: 
Nakup tehnologije za informacijski sistem s področja športa in izdelava ter vzdrževanje 
informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti.  
 
12. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODOV 
Sofinancira se:  
Delovanje društev in klubov na lokalni ravni.  
 
KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
 
S tem pravilnikom se nadomesti Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Horjul, ki je bil 
sprejet na 25. seji, dne 24.07.2001 in objavljen v Našem časopisu št. 275, dne 10.9.2001, stari 
pravilnik preneha veljati z dnem, ko prične veljati nov pravilnik.  
 

19. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
Številka: 671-0005/2010-5 
Datum: 24.05.2010       OBČINA HORJUL 
                Župan 
                  Janko Jazbec l.r.  
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07–ZLS-UPB2, 76/08–ZLS-O, 
79/09–ZLS-P), 9. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98), Nacionalnega programa športa v 
RS (Ur. list RS št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Ur. list RS, št. 63/10, 
105/10, 100/11) je občinski svet Občine Horjul na 7. seji, dne 05.04.2012 sprejel   
 
 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
 

PRAVILNIKA O IZVAJANJU PROGRAMA ŠPORTA V  
 

OBČINI HORJUL  
 

 
 

1. Člen 
 

V Pravilniku o izvajanju programa športa v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 45/10) se prvi člen 
spremeni tako, da se glasi:  

»1. Člen 
 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih na osnovi Letnega programa športa zagotavlja 
proračun Občine Horjul za uresničevanje javnega interesa na področju športa. Sredstva se 
delijo na podlagi Meril.« 
 
 

2. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
 
Številka: 671-0005/2010-13 
Datum: 06.04.2012      OBČINA HORJUL 
         Župan 
                Janko Jazbec l.r. 
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3. MERILA:  
Sprememba in dopolnitev  

MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTA 
V OBČINI HORJUL   

št. 2 
 

Merila za vrednotenje športa v Občini Horjul (v nadaljevanju – Merila) so sestavljena na 
podlagi  9. in 7. člena Zakona o športu (Ur.list RS, št. 22/98), ter v skladu z Nacionalnim 
programom športa v RS (Ur.list RS, št. 24/00, 31/00). Merila so usklajena s Pravilnikom o 
izvajanju programa športa v Občini Horjul, sprejetem na 26. seji, dne 20.05.2010 ter 
Spremembami in dopolnitvami pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul, 
sprejetem na 7. seji, dne 06.04.2012.  

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

Športne panoge oziroma programe se razvrsti v tri skupine, glede na vsebino:  
1. individualni športi, izvajalci športa, ki izpolnjujejo programe v katerih športniki 

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

2. kolektivni športi, izvajalci športa, ki izpolnjujejo programe v katerih športniki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega 
državnega prvaka,  

3. športno-rekreativni programi.  
 
Elementi za opredelitev sofinanciranja LPŠ so:   
1. razširjenost športne panoge v občini,   
2. uspešnost športnikov,  
3. zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje.  
 

1. Razširjenost športne panoge na območju občine se ugotavlja glede na sledeče kazalce:  
- število članov, s plačano članarino, pri zavodih pa število vključenih športnikov,  
- število registriranih tekmovalcev (tekmovalcev z veljavno licenco),  
- število izvedenih tekmovanj, turnirjev in prireditev organiziranih na območju občine Horjul,  
 

2. Uspešnost športnikov se ugotavlja glede na sledeče kazalce:  
- uvrstitev ekip in posameznikov na tekmovanjih, državnem prvenstvu in mednarodnih 

tekmovanjih  v zadnjem letu,  
 
3.  Kot prostorski, kadrovski in organizacijski pogoji se upoštevajo:  
- zagotovljen prostor za izvedbo treningov in tekmovanj,  
- strokovni kader z ustrezno izobrazbo in usposobljenostjo,  
- pretekle izkušnje pri organizaciji programa.  
 

Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na podlagi višine sredstev, ki je v proračunu 
Občine Horjul namenjena za program športa na lokalni ravni in v skladu z Letnim programom 
športa. Vrednosti točke po posameznih vsebinah so različne. Višina sredstev se izračuna na 
podlagi zmnožka števila točk, ki pripada na posameznega izvajalca, ki kandidira za določeni 
program z zneskom namenjenemu programu, deljeno z vsemi točkami izbranega programa. 
Sredstva za izvajanje programov so namenska (plačilo strokovnega kadra, najem objekta, 
materialni stroški…) in se ne smejo koristiti v druge namene.  
Merila so sestavljena tako, da upoštevajo načelo egalitarizma, kar pomeni, da so proračunska 
sredstva pod enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem športnih programov v Občini Horjul.  
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Dodatne obrazložitve, ki niso zajete v tem delu so navedena v nadaljevanju Meril.   
V okviru vsebin iz Pravilnika lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalnih skupnosti v 
obsegu, ki sledi:  

Pri programih, ki se nahajajo pod zaporednimi številkami 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 3 in 4 
se število izračunanih točk na kandidata ponderira s številom ure izvedbe programa. Pri tem se 
število ur, ki so navedeni pod določenim programom (predpisano število ur) upošteva kot ponder 
100, za večje število ur treninga se ne upošteva povečanje ponderja, pri manjšem številu ur 
treninga na leto pa se število izvedenih ur deli z predpisanim številom ur, tako dobljeni ponder 
pa se pomnoži s številom pridobljenih točk za posameznega kandidata, ki predstavlja tudi 
končno število točk pri deljenju sredstev.  
 
Z Letnim programom športa se na posamezne programe lahko razdeli tudi število ur brezplačne 
uporabe dvorane na teden.  
Kandidati morajo, pri kandidiranju za brezplačne ure, ustrezati kriterijem, ki so razpisani na 
posameznih programih, Pri razdelitvi brezplačnih ur se uporabi število točk, ki jih kandidat 
doseže na programu, glede na predpisana merila na programu.  
Minimalno število točk, za koriščenje ur, mora dosegati vsaj za 1 uro vadbe na teden,  kandidatu, 
ki ne doseže minimuma se uporaba brezplačnih ur ne podeli.  
Število ur se nadalje razdeli po načelu doseženih vsaj 0,5 ure, pri čemer se ure smiselno 
zaokrožujejo na doseženih 30 minut.  
 

II. VSEBINE 

 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira programe:  
1.1. interesne športne vzgoje predšolskih otrok, 
1.2. interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,  
 
1.1  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje predšolskih otrok (do 6 let):  
- Zlati sonček, 
- Naučimo se plavati, 
- Ciciban planinec, 
- Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.  
 
Za programe: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne 
dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci« 
- Pogoj za izvedbo: Izvedba in zaključek konkretnega programa v skupini, kjer je največ 20 
otrok.   
- Sofinancira se: Propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino v 
kateri je največ 20 otrok.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega člana  1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3. leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta  20 
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1.2  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
Občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (od 6 do 15 
let):  
 
Programi: 
- Zlati sonček, 
- Krpan, 
- Naučimo se plavati, 
- Drugi 80-urni programi, 
 
a.) Za programe »Zlati sonček« in »Krpan«  
- Pogoj za izvedbo: Izvedba in zaključek konkretnega programa v skupini, kjer je največ 20 
otrok.    
- Sofinancira se: Propagandno gradivo in najem objekta, organizacija in izpeljava občinskih 
šolskih prvenstev, za posamezni program na skupine v kateri je največ 20 otrok.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega člana  1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
 
b.) Za program »Naučimo se plavati« 
- Pogoj za izvedbo: Izveden program »Naučimo se plavati« v ustreznem prostoru in s 
usposobljenim strokovnim kadrom.   
- Sofinancira se: Strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja, za skupine v kateri je 
največ 10 otrok, najemnina objekta.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega člana  1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa– do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
 
c.) Za program »Drugi 80-urni programi«  
- Pogoj za izvedbo: Izvedba programa v popoldanskem času ob vikendih ali v času počitnic,  
izveden v ustreznem prostoru in s usposobljenim strokovnim kadrom.   
- Sofinancira se: Propagandno gradivo, strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na 
skupino v kateri je največ 20 otrok,  najemnina za objekt.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega člana  1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
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1.3  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport   
 
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 
osebne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.  
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe pri individualnih 
športih za posamezne otroke, v kolektivnih športih pa za skupine udeležencev, ki štejejo do 20 
članov.  
Program se lahko razdeli v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:  

1. ciciban, cicibanke………………………240 ur 
2. mlajši dečki in deklice…….240 ur do 400 ur 
3. starejši dečki in deklice……300 ur do 800 ur 

- Pogoj za izvedbo: Izvajanje treningov na ustrezni kakovostni ravni. Zagotovljen prostor za 
izvedbo programa in strokovni kader.  
- Sofinancira se: Najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in 
spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število otrok – za vsakega posameznega člana (kolektivni športi) 1 
Število otrok – za vsakega posameznega člana (individualni športi) 3 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
 
Kandidati lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih 
prvakov, osvojene medalje na prvenstvih in ostalih programih športnikov, ki imajo po veljavnih 
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo 
državnega razreda. Točke se pridobijo na podlagi v lanskem letu doseženih rezultatov.  
 
Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje Individualni šport / Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 3 30 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 2 20 
 
1.4  Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
 
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo otroci 
z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini.  
- Pogoj za izvedbo: Izvajanje programa, zagotovljen prostor za izvedbo programa in strokovni 
kader.  
- Sofinancira se: Strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino (skupine po 10 otrok) 
in najemnina objekta.  
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega otroka 1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa– do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
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1.5  Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)    
 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe. Financira se programe, ki se izvajajo najmanj 80 ur na leto v skupinah po največ 20 
mladih in se odvijajo v popoldanskem času ali ob vikendih.  
- Pogoj za izvedbo: Izvedba programov v skupinah po največ 20 mladih, zagotovljen prostor za 
izvedbo programa in strokovni kader.  
- Sofinancira se: Strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino v kateri je največ 
20 mladih, najemnina objekta.   
 
Merila za izbor na posamezni program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega mladostnika 1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa– do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
 
1.6  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport   
 
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov starih od 15. do 20 let, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu na 
različnih športnih panogah. Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo 
programe za skupine mladincev (kolektivne panoge), ki štejejo do 20 članov, in individualne 
mladince (individualne panoge) v obsegu treninga od 400 do 1100 ur na leto.   
- Pogoj za izvedbo: Izvajanje treningov na ustrezni kakovostni ravni. Zagotovljen prostor za 
izvedbo programa in strokovni kader. Občina sofinancira izvajalce programov za mladino, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
- Sofinancira se: Najemnina objekta in strokovni kader za izvajanje programa.  
 
Merila za izbor na program Točke 

Število mladincev – za vsakega posameznega člana (kolektivni športi) 1 
Število mladincev – za vsakega posameznega člana (individualni športi) 3 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
 
Kandidati lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih 
prvakov, osvojene medalje na prvenstvih in ostalih programih športnikov, ki imajo po veljavnih 
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo 
državnega razreda. Točke se pridobijo na podlagi v lanskem letu doseženih rezultatov.    
 
Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje Individualni šport / Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 3 30 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 2 20 
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1.7  Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  
 
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo mladi 
z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivanje v občini. 
- Pogoj za izvedbo: Izvajanje programa, zagotovljen prostor za izvedbo programa in strokovni 
kader.  
- Sofinancira se: Strokovni kader  za izvedbo 80-urnega programa na skupino mladine s 
posebnimi potrebami, ki delujejo v organizirani vadbi (skupine po 10 mladostnikov) in 
najemnina objekta.  
 
Merila za izbor na program Točke 

Število udeležencev – za vsakega posameznega mladostnika 1 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
Programi šolskih športnih tekmovanj za učence s posebnimi potrebami 10 
 
2. ŠPORTNA REKREACIJA   

 
Financira se program redne vadbe z namenom zagotavljanja aktivnega preživljanja prostega 
časa čim širšemu krogu občanov. Praviloma se financira 80 urni program na skupino, ki v 
povprečju šteje 20 članov.  
- Pogoj: Organizirana vadba športne rekreacije v skupni, ki vsebuje člane in članice, ki redno 
plačujejo članarino, v različnih športnih panogah.  
Posamezni izvajalec športne rekreacije lahko na tej postavki pridobi največ 20 %, vseh na tej 
postavki v LPŠ-ju razpisanih sredstev, ne glede na to, koliko skupin deluje pod njegovim 
okriljem.  
- Sofinancira se: Najemnina objekta za program redne vadbe. Za socialno ogrožene ter občane, 
starejše od 65 let, pa poleg najemnine tudi strokovni kader.  
Za delovanje planinskih društev se sofinancirajo organizirani planinski izleti (najem avtobusa) 
ter redno letno urejanje in vzdrževanje planinskih poti. Sofinancira se programe glede na 
spodnje izpolnjene kriterije.  
 
Naziv programa  Št. točk 
Klasični programi na skupino– najemnina objekta 2 
Programi socialno ogroženih in starejših od 65 let – najemnina 2 
Programi socialno ogroženih in starejših od 65 let – strokovni kader 0,5 
  
SOFINANCIRANJE PLANINSKIH DRUŠTEV:   
Planinski izleti  1 
Urejanje in vzdrževanje planinskih poti 1 

 
3. KAKOVOSTNI  ŠPORT   

 
V program kakovostnega športa sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, 
registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih 
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne 
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.  
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Upoštevajo se tekmovalci, ki so v tekočem letu registrirani in nastopajo v prvih dveh ligah 
razpisanega državnega prvenstva. V kolektivnih panogah se sofinancirajo  skupine do 20 članov 
v individualnih panogah pa posameznike.   
- Pogoj za izvedbo: Pogoj je, prijava v tekmovanje za državno prvenstvo v tekočem letu, prvih 
dveh razpisanih lig. Plačilo se izvede na podlagi dokazil o prijavi na državno prvenstvo. Točke 
se pri individualnih športih razdeljujejo na podlagi prijavljenih tekmovalcev pri ekipnem športu 
pa na podlagi prijavljenih ekip v državno prvenstvo.  
- Sofinancira se: Najemnina objekta za 320 ur programa.  
 
Točke za sodelovanje v državnem tekmovanju v 
tekočem letu:   

Individualni šport Ekipni šport 

 Posameznik Ekipa 
Prva liga 4 40 
Druga liga 2 20 
 
Kandidati lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih 
prvakov, osvojene medalje na prvenstvih in ostalih programih športnikov, ki imajo po veljavnih 
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo 
državnega razreda. Točke se pridobijo na podlagi v lanskem letu doseženih rezultatov.    
 
Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje v 
preteklem letu 

Individualni šport  Ekipni šport 

 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 1 10 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 0,5 5 
  
4. VRHUNSKI ŠPORT 

 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega 
in perspektivnega razreda. V kolektivnih panogah se sofinancirajo  skupine do 20 članov v 
individualnih panogah pa posamezniki. Točke se pri individualnih športih razdeljujejo na 
podlagi prijavljenih tekmovalcev pri ekipnem športu pa na podlagi prijavljenih ekip.  
 
- Pogoj za izvedbo: Pogoj je, v tekočem letu prijava v tekmovanje za evropsko ali svetovno 
prvenstvo, tekmovanje svetovnega pokala ali olimpijskih igrah. Plačilo se izvede na podlagi 
dokazil o prijavi.   
- Sofinancira se: 1200 ur programa - v individualnih športnih panogah, za posamezne vrhunske 
športnike, v kolektivnih športnih panogah pa za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski 
športniki. Poleg tega pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, 
porodniško varstvo, osnovno zdravstveno zavarovanje ter štipendije dijakom in študentom. 
 
 
Točke za sodelovanje v tekmovanju v 
tekočem letu:   

Evropsko prvenstvo  Svetovno prvenstvo, 
Sv. pokal in OI 

 Posam. Ekipa Posam. Ekipa 
Posameznik / Ekipa 3 30 4 40 
 
Kandidati lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove in osvojene 
medalje na evropskem in svetovnem prvenstvu, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na 
lestvici svetovnega pokala in olimpijskih igrah (pri OI se upoštevajo točke SP). Točke se 
pridobijo na podlagi v lanskem letu doseženih rezultatov.    
 
Bonus točke- Osvojitev naslova, medalje v 
preteklem letu 

Evropsko prvenstvo  Svetovno prvenstvo,  
Sv. pokal in OI 
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 Posam. Ekipa Posam. Ekipa 
Osvojeno prvo mesto v kategoriji 1 10 2 20 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 0,5 5 1 10 

  
5. ŠPORT INVALIDOV 

 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom.  
- Pogoj za izvedbo: Izvedba programa, zagotovljen prostor in strokovni kader za izvedbo 
programa.   
- Sofinancira se: Uporaba objekta in strokovni kader za izvedbo 80 urnega programa na 
skupino, v kateri je največ 10 invalidov. 
 
Naziv programa Točke 
Vsi programi za invalide 1 
 
6. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV 

 
Programi izobraževanja, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev povezanih s 
športom. Programi izobraževanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih 
nazivov in licenc ter njihovemu potrjevanju. Šolanje poteka v skladu s pravilniki Olimpijskega 
komiteja Slovenije, Fakultete za šport oz. panožnih športnih zvez.  
- Pogoj: Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri 
izvajalcih športnih programov v občini Horjul in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali 
strokovno delo najmanj še tri leta. Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki 
delajo pri izvajalcih športnih programov v občini Horjul najmanj eno leto.  
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja 
kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri 
njem opravljajo strokovno delo.  
 
- Sofinancira se:  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.  
Naziv programa Točke/kandidata 
Izobraževanje  10 
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje  7 
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje 5 
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje 3 
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje 2 
Izpopolnjevanje – licenciranje  1 
 
7. ZNANSTVENORAZSKOVALNA DEJAVNOST  

 
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temelje predvsem pa uporabne in 
razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.  
- Pogoj: Za pridobitev točk je pogoj predložitev vsebinske zasnove z opredeljenim ciljem in 
obrazložitev apliciranja izsledkov v prakso ter natančen finančni načrt.  
- Sofinancira se: Projekte raziskovalnih institucij, ki so namenjeni izvajanju temeljne, predvsem 
pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenos izsledkov v prakso.  
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo kandidati 
predložiti projekt znanstveno-raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljanem delu, 
kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o 
opravljanih meritvah oz. anketiranje…; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi 
podatkov; 3. faza – zaključno poročilo znanstveno-raziskovalnega dela). Kandidati lahko 
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kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz 
projekta v enem letu (1. in 2. ; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno-
raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze). Vodja projekta znanstveno-raziskovalnega dela 
mora imeti najmanj najnižji znanstveni naziv (magister znanosti). Projekt znanstveno-
raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:  
- Uvod-širša predstavitev obravnavane problematike,  
- Predmet, problem in namen dela,  
- Cilj in hipoteza,  
- Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in metode 

obdelave podatkov).   
 Točke/raziskavo 
Naziv programa 1. leto 2. leto 3. leto 
Celotna izvedba (meritve, obdelava rezultatov in interpretacija) 
znanstveno – raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa v 
občini Horjul  

21 17 10 

Meritve in obdelava podatkov znanstveno-raziskovalnega dela, 
pomembnega za razvoj športa v občini Horjul 

11 7 - 
 

Izvedba meritev za izdelavo znanstveno-raziskovalnega dela, 
pomembnega za razvoj športa v občini Horjul  

4 - - 

 
8. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih 
športnih publikacij.  
- Pogoj: Za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z 
opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.  
- Sofinancira se: Dejavnost izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih 
športnih publikacij, povezanih s športno dejavnostjo v občini. Način izplačila: Izvajalci so dolžni 
poslati vsebinsko poročilo takoj po realizaciji. Po prejemu poročila se izvede izplačilo, ki je bilo 
predhodno rezervirano za izvajalca preko razpisa. V primeru, da izvajalec ne poda poročila, se 
plačilo ne izvede. 
 
Naziv programa Točke 
Strokovna literatura 3 
Občasne publikacije 2 
 
9. ŠPORTNE PRIREDITVE   

 
Financirajo se materialni stroški organizacij prireditve, ki se izvaja na območju Občine Horjul 
in imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost, promocijski učinek za šport, 
gospodarstvo, turizem in celotno občino. Druge velike mednarodne športne prireditve, pa so: 
olimpijske igre, sredozemske igre, univerziada, svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, 
grand prix mitingi in turnirji. 
 
- Pogoj za izvedbo: Prireditev se dogaja na območju Občine Horjul, društvo, zavod ali klub, ki 
organizira prireditev mora biti registriran, na območju občine vsaj eno leto pred razpisom, 
zagotovljen prostor za izvedbo ter najmanj 5 prijavljenih ekip (ekipni šport) oz. 20 udeležencev 
(individualni šport), minimalni čas prireditve – minimalna dolžina prireditve pa 6 ur. 
*Da se upošteva faktor kategoriziranih športnikov, mora biti vsaj 50% sodelujočih na športni 
prireditvi kategoriziranih športnikov. 
- Sofinancira se: Iz proračuna Občine Horjul se sofinancira materialne stroške organizacije 
mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki se 
izvajajo na območju občine. Izvajalci so do sredstev upravičeni na podlagi dokazil o stroških pri 
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izvedbi prireditve, za kar so dolžni posredovati vsebinsko poročilo takoj po realizaciji prijavljene 
prireditve.  
V primeru, da se za eno prireditev na razpis prijavi več organizatorjev, se točke razdelijo na 
prireditev in ne na vsakega organizatorja posebej. Pri tem se prijavitelji med seboj dogovorijo o 
tem, kdo je nosilec prireditve in posledično prejemnik denarja.  
 
 
Vrsta prireditve Sodelovanje 

kategoriziranih 
športnikov* 

Sodelovanje 
amaterskih 
športnikov 

Prireditve na mednarodni ravni 20 10 
Prireditve na državni ravni 10 5 
Prireditve na regijski ravni 2 1 
Prireditve na občinski ravni 4 2 
Dodatne točke Dodatne točke 
Tradicija prireditve – do 3. leta  1 
Tradicija prireditve – od 3 do 10 let  2 
Tradicija prireditev – nad 10 let trajanja prireditev  3 
 
10. ŠPORTNI OBJEKTI 

 
Financira se načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov po programu občine v okviru 
sredstev, ki jih omogoča proračun ter nakup in vzdrževanje športne opreme.   
- Pogoj: Za dodelitev sredstev je predhodno pridobljeno soglasje iz strani Občine Horjul.   
- Sofinancira se: Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov za vse kategorije 
uporabnikov in sicer so izvajalci do sredstev upravičeni na podlagi dokazil o stroških pri izvedbi 
projekta, ki jih morajo posredovati po končanju projekta pri izvedenem vzdrževanju pa pri 
letnem poročilu.  Nakup in vzdrževanje športne opreme.  
 
Vrsta  Točke 
Načrtovanje in gradnja športnih objektov – po programu 20 
Nakup športne opreme 2 
Vzdrževanje športnih objektov 2 
Vzdrževanje športne opreme 1 
 
11. INFORMACIJSKI SISTEM  

 
Sofinancirajo se informacijski sistemi, ki vsebujejo podatke s področja organiziranosti športa, 
športnih objektov, financiranja športa in športnih programov.  
– Pogoj: Pri nakupu tehnologije in izdelavi baz je potrebno predhodno soglasje iz strani Občine 
Horjul.  
- Financira se: Nakup tehnologije za informacijski sistem s področja športa in izdelava ter 
vzdrževanje informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti.   
 
Vrsta sistema Točke 
Nakup tehnologije  5 
Izdelava informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti  2 
Vzdrževanje informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti  1 
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12. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODOV 
 
- Pogoj za financiranje:  Plačana članarina, upoštevajo se le člani s plačano članarino za tekoče 
leto.    
- Sofinancira se: Delovanje društev ter klubov na lokalni ravni.  
Program Točke 
Član (društva s plačano članarino) 1 točka/člana 
 
Številka: 671-0005/2010-15 
Datum:25.03.2015       OBČINA HORJUL 
          Župan 
               Janko Prebil l.r. 
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4. LETNI PROGRAM ŠPORTA:  
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.list RS, št. 22/98, 29/17-ZŠpo-1), Nacionalnega 
programa športa v RS (Ur.list RS, št. 24/00, 31/00, 26/14) in Pravilnika o izvajanju programa 
športa v Občini Horjul (Ur. list RS, št. 45/10, 28/12) je občinski svet je občinski svet Občine 
Horjul na 4. seji, dne 28.03.2019 sprejel 
 

 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI HORJUL  

 
ZA LETO 2019 

 
 

1. UVOD 

 

Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje 
posameznika – občana. S športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno, in sicer 
neorganizirano ali pa svoje interese združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.  

V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne 
aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem 
programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Občina sredstva namenja za 
programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni šport ter športne 
prireditve.   

Občina bo za namen športa v letu 2019 zagotavljala finančna sredstva v višini 18.000 €. Občina 
bo razdelila tudi 7,5 ur/teden brezplačnega koriščenja dvorane v Športnem parku Horjul.  

Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, z 
upoštevanjem meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti.  

 

2. VSEBINA LETNEGA PROGRAMA 

 
4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
4.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
Programi: 
- Zlati sonček 
- Naučimo se plavati 
- Ciciban planinec 
- Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci 
Sofinancira se: 
Propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 
otrok.  
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
4.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Programi: 
- Zlati sonček 
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- Krpan 
- Naučimo se plavati 
- Drugi 80-urni programi 
Sofinancira se: 
Propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za 
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja (največ 10 otrok na skupino), strokovni kader za izvedbo 80-
urnih programov (največ 20 otrok), najem objekta. 
V letu 2019 se sofinancira program »Naučimo se plavati« v višini 3.000 €, in sicer za strokovni 
kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja in najemnino objekta (največ 10 otrok na skupino).  
Program »Drugi 80-urni programi« se v letu 2019 financira v višini 1.000 €, in sicer za 
financiranje propagandnega gradiva, strokovni kader in najemnino objekta.  
Za programe »Zlati sonček« in »Krpan« se v letu 2019 ne zagotavlja sredstev.  
 
4.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje 
treniranosti ter nezgodno zavarovanje. V individualnih športih za posamezne otroke, v 
kolektivnih športih pa za skupine, ki štejejo do 20 članov.  
V letu 2019 se za program zagotavlja sredstva v višini 2.000 € ter 3 ure/teden uporabe dvorane 
v Športnem parku Horjul.  
 
4.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
Sofinancira se:  
Strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino (10 otrok), najemnina objekta. 
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
4.5. Športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let) 
Sofinancira se: 
Strokovni kader za 80-urne programe na skupino (največ 20 mladih), najemnina objekta. 
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
4.6.  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta in strokovni kader. Za skupine, ki štejejo do 20 članov. 
V letu 2019 se za program zagotavlja sredstva v višini 1.500 € ter 3 ure/teden uporabe dvorane 
v Športnem parku Horjul.  
 
4.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta in strokovni kader za 80-urni program na skupino (največ 10 mladih). 
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.   
 
5. ŠPORTNA REKREACIJA 
Program: 
- 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta za programe redne vadbe, za socialno ogrožene ter občane starejše od 65 let 
pa poleg najemnine tudi strokovni kader. 
V letu 2019 se za program športne rekreacije zagotavlja sredstva v višini 3.400 €.  
 
3. KAKOVOSTNI  ŠPORT 
Sofinancira se: 
Najemnina objekta za 320 ur programa. V kolektivnih panogah se sofinancirajo skupine do 20 
članov v individualnih panogah pa posamezniki.   
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V letu 2019 se za program zagotavlja sredstva v višini 1.000 € ter 1,5 uri/teden uporabe 
dvorane v Športnem parku Horjul.   
 
13. VRHUNSKI ŠPORT 
Sofinancira se:  
Največ 1200 ur programa - v individualnih športnih panogah, za posamezne vrhunske športnike, 
v kolektivnih športnih panogah pa za ekipe, katere člani so kategorizirani vrhunski športniki. 
Poleg tega pa tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, porodniško 
varstvo, osnovno zdravstveno zavarovanje ter štipendije dijakom in študentom. V kolektivnih 
panogah se sofinancirajo  skupine do 20 članov v individualnih panogah pa posamezniki.   
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
14. ŠPORT INVALIDOV 
Sofinancira se: 
Uporaba objekta in strokovni kader za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 
invalidov.  
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
15. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV 
Sofinancira se:  
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov. 
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
16. ZNANSTVENORAZSKOVALNA DEJAVNOST  
Sofinancirajo se: 
Projekti raziskovalnih institucij. 
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
17. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
Sofinancira se: 
Dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij, 
povezanih s športno dejavnostjo v občini.  
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
 
18. ŠPORTNE PRIREDITVE 
Sofinancirajo se: 
Materialni stroški organizacije mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev 
in občinskih prireditev, ki se izvaja na območju Občine Horjul.  
V letu 2019 se za program zagotavljajo sredstva v višini 6.100 €.  
 
19. ŠPORTNI OBJEKTI 
Sofinancira se:  
Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje športnih objektov za vse kategorije uporabnikov po 
programu občine v okviru sredstev, ki jih omogoča proračun. Financira se tudi nakup in 
vzdrževanje športne opreme.  
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev. Direktna sredstva občine namenjena gradnji 
in obnovi športne infrastrukture so zagotovljeni v občinskem proračunu.  
 
20. INFORMACIJSKI SISTEM  
Sofinancirajo se: 
Nakup tehnologije za informacijski sistemi s področja športa in izdelava ter vzdrževanje 
informacijskih baz za potrebe lokalnih skupnosti.  
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.  
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21. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODOV 
Sofinancira se:  
Delovanje društev in klubov na lokalni ravni.   
V letu 2019 se za program ne zagotavlja sredstev.   
 
 
Številka: 671-0006/2019-3 
Datum:  29. 03. 2019 
 
 
             župan 
         Janko Prebil 
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5. NAVODILA:   
 
1. RAZPISNI ROK, razpis se prične z objavo javnega razpisa na spletni strani Občine Horjul, 
dne 14. 06. 2019 in se zaključi v ponedeljek 15. 07. 2019 do 9.00 uri zjutraj.  
 

2. VSEBINA VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG:  
Vloge morajo vsebovati:  
- Izpolnjen obrazec »OBR-prijava« in obrazec »OBR-izjava« - OBVEZNO!  
- ostale obrazce (od 1-6) izpolnite odvisno od tega za kateri program ali projekt se prijavljate 

(vlogo za vsak program oz. projekt izpolnite na svojem obrazcu),  
- obvezne priloge (navedene na posameznih obrazcih).  
 
Način oddaje vloge:  
Z zbiranjem vlog na Javni razpis pričnemo v petek, 14. 06. 2019.  
Vloga na Javni razpis se šteje za pravočasno, če je Občini predložena do ponedeljka 15. 07. 
2019 do 09:00 ure zjutraj. Vloge, ki bodo poslane po pošti priporočeno ali navadno morajo 
prispeti na naslov Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul do zgoraj zahtevanega datuma in 
ure.  
Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati vse 
zahtevane priloge.  
Nepravočasno oddane vloge ne bodo upoštevane.  
Vloga mora biti v zaprti kuverti, označena z imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem 
levem kotu pa opremljena s pripisom »NE ODPIRAJ - RAZPIS – ŠPORT 2019«.  
Če je vloga predložena v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število 
navedeno. Na vsakem ovitku mora biti naveden naslov in označen namen.  
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.  
 
3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu občinske uprave Občine Horjul, 
Občinski trg 1, 1354 Horjul v času uradnih ur in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v 
sredo od 14.00 do 16.30 ure, od dneva pričetka veljavnosti javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za 
oddajo vlog.  
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.horjul.si, možno pa jo je dobiti tudi po 
elektronski pošti.  
 
4. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PROSPELIH VLOG:   
Odpiranje vlog bo komisija opravila po preteku razpisnega roka. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo predlagatelji pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. 
Nepopolne vloge, ki jih po določenem roku predlagatelj ne dopolni, se s sklepom občinske uprave 
zavržejo. Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje. 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 
Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini odobrenih finančnih 
sredstev, za katere so kandidirali na javnem razpisu. Zoper sklep je v roku 8. dni dovoljeno vložiti 
pritožbo na Župana Občine Horjul. Odločitev župana je dokončna. Po preteku roka za pritožbe, župan z 
izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.  
 

5. DODATNE INFORMACIJE: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo v občinski upravi na naslovu:  
Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul ali na telefon 01/75 91 123 – kontaktna oseba Urška 
Marolt, oziroma po elektronski pošti urska.marolt@horjul.si  
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6. VZOREC POGODBE 
 
OBČINA HORJUL, Občinski trg 1, 1354 Horjul, davčna številka SI 19084951, matična številka 
1332180000, ki jo zastopa župan Janko Prebil ( v nadaljevanju: občina)  
 
in  
 
Naziv in naslov izvajalca……………………………….., davčna številka ………………, matična 
številka ……………….., ki jo zastopa …………………….. ( v nadaljevanju: izvajalec)   
 
sklepata 
 

POGODBO  
O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA ŠPORTNIH VSEBIN  

NA OBMOČJU OBČINE HORJUL V LETU 2019 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Občina Horjul na internetni strani www.horjul.si , dne 
……………….., objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih vsebin na območju Občine 
Horjul v letu 2019. Občina bo športne vsebine sofinancirala iz občinskega proračuna. Pogodbeni stranki 
nadalje ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na omenjenem razpisu.  

 
2. člen 

 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo izvajalec izvedel program na način, kot to izhaja iz 
sklepa o odobritvi sredstev za sofinanciranje športnih vsebin, št. ………………….., dne …………………., 
ki je sestavni del te pogodbe. Občina v pritožbenem roku ni /(je upoštevala) prejela nobene /(prejeto) 
pritožbe/-o, zato so sklepi z dnem …………………… postali pravnomočni in dokončni.  

 
3. člen 

 
Za izvajanje programov bo občina v letu 2019 odobrila izvajalcu sredstva v skupni višini ………… EUR, 
in sicer za posamezne programe ter skupaj………….Ur/teden uporabe dvorane v Športnem parku Horjul:  
 
PROGRAM RAZDELITEV SREDSTEV 
I.1 INTERESNA ŠV ŠOLOOBVEZNIH OTROK  
- »NAUČIMO SE PLAVATI« 

EUR 

I.1 INTERESNA ŠV ŠOLOOBVEZNIH OTROK  
- »DRUGI 80 URNI PROGRAMI« 

EUR 
 

I.2 ŠV OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT 

EUR 
Ure / Teden 

I.3 ŠV MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT 

EUR 
Ure / Teden 

II. ŠPORTNA REKREACIJA 
 

EUR 

III. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

EUR 
Ure / Teden 

IV. ŠPORTNE PRIREDITVE* 
 

EUR 

SKUPAJ:  EUR 
*Izvajalci so do sredstev za športne prireditve upravičeni na podlagi realizacije prijavljene prireditve, ki 
mora dosegati vse v Merilih določene pogoje, v kolikor ne dosega pogojev, se sredstva ne nakažejo.   
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4. člen 

 
Občina bo sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe, v višini ………….. EUR, nakazala na transakcijski 
račun izvajalca, št. ………………………………………, odprt pri …………………………………..  
 
Sredstva pridobljena za programe:  
- INTERESNA ŠV ŠOLOOBVEZNIH OTROK  
- ŠV OTROK, USMERJENIH V KAK. IN VRHUNSKI ŠPORT  
- ŠV MLADINE, USMERJENE V KAK. IN VRHUNSKI ŠPORT  
- ŠPORTNA REKREACIJA 
- KAKOVOSTNI ŠPORT  

v skupni višini ………… EUR bo občina nakazala v roku 30 dni po prejemu podpisane pogodbe.  
 
Sredstva dobljena za program PRIREDITVE*, v višini ………….. EUR, pa po prejemu zahtevka z 
vsebinskim poročilom o realizaciji posamezne prireditve, ter priloženemu seznamu udeležencev ter 
specifikaciji realiziranih stroškov.  

 
5. člen 

 
Izvajalec je dolžan uporabiti dodeljena sredstva ter ure izključno le za programe in namene določene v 
posameznih odobrenih programih.  

 
6. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo porabil odobrena sredstva do konca leta 2019 za namene, kot so opredeljeni 
v 3. členu te pogodbe ter do 01.04.2020 občini dostavil:  
- poročilo o realizaciji plana 2019 in finančno poročilo o namenski porabi dodeljenih sredstev v 

letu 2019,  
- zapisnik letnega občnega zbora (za klube in društva) 
- plan za leto 2020  

 
Izvajalec se zavezuje, da bo program športa, ki je predmet te pogodbe izvajal v skladu s strokovno 
doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. 

 
7. člen 

 
V kolikor občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, mora izvajalec sredstva vrniti v 
občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi takoj, ko je nenamenska poraba ugotovljena.  

 
8. člen 

 
V primeru, da izvajalec naknadno ugotovi, da v pogodbeno določenem roku dogovorjenega programa ne 
bo mogel izvesti, je dolžan o razlogih za zamudo oziroma nezmožnostjo izpolnitve pogodbe nemudoma 
obvestiti občino. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev in koriščenja ur.  

 
9. člen 

 
Za izvedbo pogodbe je s strani občine zadolžena Urška Marolt, svetovalka, ki dela na področju družbenih 
dejavnosti. S strani izvajalca pa ……………………, predsednik(-ca) društva.  

 
10. člen 

 
Ta pogodba se sklepa za določen čas – za proračunsko obdobje 2019 od 01.01.2019 do 31.12.2019.  
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11. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa 
je za reševanje nujnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
12. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejme dva (2) izvoda občina in en (1) 
izvod izvajalec.  

 
13. člen 

 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za leto 2019.  
 
 
 
 
 
Številka:         Številka:  
Datum:         Datum:  
 

IZVAJALEC:   OBČINA: 
  OBČINA HORJUL 

Predsednik / -ica  Župan  
  Janko Prebil 
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7. OBRAZCI:  
OBR-prijava 

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNIH PROGRAMOV  
(obvezen) 

1. IZVAJALEC   
Polni naziv izvajalca (društva, zavod…):   

Točen naslov:   

E-naslov:   

Davčna številka:   

Matična številka:   

Številka poslovnega računa:    
 

2. PREDSEDNIK oz. ZAKONITI ZASTOPNIK (odgovorna oseba - podpisnik pogodbe) 

Ime in priimek   

Naslov:   

Telefon ali GSM:   

E-naslov:   
 

3. KONTAKTNA OSEBA IZVAJALCA (če se ta razlikuje od odgovorne osebe)  

Ime in priimek   

Naslov:   

Telefon ali GSM:   

E-naslov:   
 
4. EVIDENCA ČLANSTVA 
IN PRI NPZ 
REGISTRIRANIH 
TEKMOVALK/CEV 

vsi 
moški 
člani 

od tega 
registrirani 
tekmovalci 

pri NPZ  

vse 
ženske 
članice 

od tega 
registrirane 
tekmovalke 

pri NPZ 

 vsi 
skupaj 

od tega 
vsi 

registr. 
pri NPZ 

Starost do 6 let       

od 7 do 15 let             

od 16 do 20  let             

od 21 do 65 let             

od 66 let naprej             

SKUPAJ VSEH:             
 

5. EVIDENCA PLAČANE ČLANARINE število € na člana skupaj 

člani in članice        
 
Priloge: 
• kopija dokumenta UE o registraciji društva in/ali dokumenta o vpisu v register društev (samo 

ob prvi prijavi na razpis)  
• Izobrazba in usposobljenost strokovnega kadra (Priloga B z dokazili; dokazila za osebe, ki ste 

jih priložili v preteklih letih ni potrebno ponovno prilagati),  
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
Podpis:                  Kraj in datum:   
 
_____________            žig   ________________________ 
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OBR-izjava 
 

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV JR  
 (obvezen) 

 IZVAJALEC:      

   

      
 S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da (obkroži) :     
      

1. 
sprejemamo pogoje, ki so navedeni v Pravilniku o izvajanju programa 
športa v Občini Horjul s spremembami in v JR za sofinanciranje izvajanja 
športnih vsebin na območju Občine Horjul v letu 2019, 

 DA  NE 

2. so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,  DA  NE 

3. 
dovoljujemo predstavniku Občine ali od nje pooblaščeni organizaciji, da 
lahko kadarkoli v času trajanja pogodbe preveri resničnost navedenih 
podatkov. 

 DA  NE 

      

 Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da (obkroži) :     

      

1. 
nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov 
z Republiko Slovenijo, Občino Horjul ali z njo povezanimi pravnimi 
osebami, 

 DA  NE 

2. 
proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero 
bi nam prepovedali opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa, 

 DA  NE 

3. nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,  DA  NE 

4. 
imamo vsaj eno leto sedež oziroma stalno bivališče v Občini Horjul, 
delujemo na območju Občine Horjul in izvajamo športno dejavnost 
pretežno za prebivalce Občine Horjul, 

 DA  NE 

5. 
imamo status športnega društva (kluba), katerega člani plačujejo članarino 
in imamo urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev športnih 
programov (zgolj za športna društva in klube), 

 DA  NE 

6. 

imamo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za 
uresničitev športnih programov in se obvezujemo, da bomo za izvajanje 
športnih programov zagotovili strokovni kater z ustrezno izobrazbo 
športne smeri in/ali strokovno usposobljenostjo za opravljanje strokovno-
organizacijskih nalog v športu.  

 DA  NE 

 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
Podpis:                  Kraj in datum:   
 
 
 
_____________            žig   ________________________ 
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OBRAZEC št. 1 
 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK in MLADINE 
 

I.1  INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
PROGRAM: (obkroži) 
 

A.   NAUČIMO SE PLAVATI                        B.   DRUGI 80 URNI PROGRAMI   
 

Op.: Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
Pri programu NAUČIMO SE PLAVATI se sofinancira strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja, za 
skupine v kateri je največ 10 otrok ter najemnina objekta.  
Pri DRUGIH 80 URNIH PROGRAMIH se sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader za izvedbo 80-urnih 
programov na skupino v kateri je največ 20 otrok in najemnino objekta.  
 
Naziv  programa:____________________________________________________ 
 
Izvajalec programa:__________________________________________________ 
 
- Število otrok vključenih v program: _______ 
 
- Objekt v/na katerem se program izvaja: __________________________________ 
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum)od ______________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
- Predhodne izkušnje: Program izvajamo že ___________ leto.  
 
Obvezne priloge: 
• natančen opis programa in urnik vadbe (Priloga A),  
• seznam udeležencev programa (Priloga C),  
 

 
Za komisijo:  
Merila za izbor na posamezni program Točke  
Število udeležencev – za vsakega posameznega člana  1  

Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10  

Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10  
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa– do 3 leta (vključno)  10  
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20  

 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:                      Kraj in datum: 
 
 
_____________           žig      ________________________ 
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OBRAZEC št. 2 
 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK in MLADINE 
 
I.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
- sofinancira se najem objektov, strokovni kader in materialne stroške programov, meritve in spremljanje 
treniranosti ter nezgodno zavarovanje 
Program se lahko razdeli v tri stopnje.  

1. cicibani, cicibanke………....................240 ur 
2. mlajši dečki in deklice…….240 ur do 400 ur 
3. starejši dečki in deklice……300 ur do 800 ur 

 
- Naziv programa:____________________________________________________ 
 
- Izvajalec programa:__________________________________________________ 
 
- Število otrok vključenih v program: _______ 
 
- Objekt v/na katerem se program izvaja: __________________________________ 
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum)od ______________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
- Predhodne izkušnje: Program izvajamo že ___________ leto.  
 
BREZPLAČNE URE UPORABE: Želim kandidirati za pridobitev brezplačnih ur uporabe dvorane v 
Športnem parku Horjul (obkroži):   DA      NE            Število želenih ur/teden: __________________ 
 
Bonus točke:  
- V predhodnem letu osvojeni naslov _________________ oz. pridobljena medalja za osvojeno 
__________ mesto na državnih prvenstvih.  
 
Za komisijo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvezne priloge: 
• natančen opis programa in urnik vadbe (Priloga A)  
• seznam udeležencev programa (Priloga C)  
• dokazila o osvojenih naslovih na državnih prvenstvih za skupino oz. posameznike v letu 2018 

(1.1 - 31.12.2018) - osvojeni naslovi in medalje 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:               Kraj in datum:  
 
___________________            žig   ________________________ 

Merila za izbor na program Točke 
Število otrok – za vsakega posameznega člana (kolektivni športi) 1 
Število otrok – za vsakega posameznega člana (individualni športi) 3 
Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 
Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 
Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 
Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje Individualni šport / Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 3 30 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 2 20 
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OBRAZEC št. 3 
 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK in MLADINE 
 
I.3 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
-sofinancira se najemnina objekta in strokovni kader za izvajanje programa na skupino do 20 mladih, v obsegu 
treninga od 400 do 1100 ur na leto 
 
Naziv  programa:____________________________________________________ 
 
Izvajalec programa:__________________________________________________ 
 
- Število otrok vključenih v program _______ 
 
- Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________ 
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum)od _____________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
- Predhodne izkušnje: Program izvajamo že ___________ leto.  
 
BREZPLAČNE URE UPORABE: Želim kandidirati za pridobitev brezplačnih ur uporabe dvorane v 
Športnem parku Horjul (obkroži):   DA      NE            Število želenih ur/teden: __________________ 
 
Bonus točke:  
- V predhodnem letu osvojeni naslov _________________ oz. pridobljena medalja za _____________ 
mesto na državnih prvenstvih.  
 
Za komisijo:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obvezne priloge: 
• natančen opis programa in urnik vadbe (Priloga A),  
• seznam udeležencev programa (Priloga C)  
• dokazila o osvojenih naslovih na državnih prvenstvih za skupino oz. posameznike v letu 2018 

(1.1 - 31.12.2018) - osvojeni naslovi in medalje 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
Podpis:          Kraj in datum:   
 
_____________            žig      ________________________ 

Merila za izbor na program Točke 

Število mladincev – za vsakega posameznega člana (kolektivni športi) 1 

Število mladincev – za vsakega posameznega člana (individualni športi) 3 

Zagotovljen prostor za izvedbo programa 10 

Ustrezna usposobljenost strokovnega kadra 10 

Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – do 3 leta (vključno)  10 

Predhodne izkušnje pri organizaciji in izvedbi programa – nad 4 leta 20 

Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje Individualni šport / Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 3 30 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 2 20 
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OBRAZEC št. 4 A 
 

II. ŠPORTNA REKREACIJA  

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
- sofinancira se najemnina objekta za program redne vadbe, za socialno ogrožene ter starejše od 65 let, pa poleg 
najemnine tudi strokovni kader  
 
Naziv  programa/skupine:____________________________________________________ 
 
Izvajalec programa:__________________________________________________ 
 
- Število oseb vključenih v program _______, od tega starejših od 65 let (samo za celotne skupine) 
_______.  
 
- Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________ 
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu*:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum)od _____________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
 
Za komisijo:  
Naziv programa  Št. točk 
Klasični programi na skupino– najemnina objekta 2 
Programi socialno ogroženih in starejših od 65 let - najemnina 2 
Programi socialno ogroženih in starejših od 65 let – strokovni kader 0,5 

 
Obvezne priloge: 
• natančen opis programa in urnik vadbe (Priloga A),  
• seznam udeležencev programa (Priloga C)  
• dokazilo o zdravstveno oz. socialno ogroženih oz. starejših od 65 let,  

 
 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
 
Podpis:            žig      Kraj in datum:   
 
 
_____________          ________________________ 
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OBRAZEC št. 4 B 
 

II. ŠPORTNA REKREACIJA  
 
                                       PLANINSKA DRUŠTVA 
 

A.   PLANINSKI IZLETI                        B.   VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI   
 

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
Za delovanje planinskih društev se preko javnega razpisa sofinancirata dva programa in sicer:  
Za program PLANINSKI IZLETI (skupaj najmanj 16 pohodov daljših od 5 ur na posamezni pohod) se sofinancira 
najem avtobusov.  
Za program VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI se financira redno letno urejanje in vzdrževanje planinskih poti 
na območju občine.  
Kandidat lahko kandidira samo enkrat za vsak program.  
 
 
Naziv  programa/skupine:____________________________________________________ 
 
Izvajalec programa:__________________________________________________ 
 
- Število oseb vključenih v program _______.  
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu*:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum) od _____________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
 
Za komisijo:  
Naziv programa  Št. točk 
Planinski izleti  1 
Urejanje in vzdrževanje planinskih poti  1 

 
Obvezne priloge: 
• navedba vseh planiranih planinskih izletov (z datumi) in plan urejanja in vzdrževanja 

planinskih poti (Priloga A),  
• seznam udeležencev programa (Priloga C)  

 
 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
 
Podpis:            žig      Kraj in datum:   
 
 
_____________          ________________________ 
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OBRAZEC št. 5 

III. KAKOVOSTNI ŠPORT 

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec  
- sofinancira se najemnino objekta za 320 ur programa kakovostnega športa, upoštevajo se tekmovalci, ki v tekočem 
letu nastopajo v prvih dveh ligah razpisanega državnega prvenstva  
 
- Naziv programa/skupine:____________________________________________________ 
 
- Izvajalec programa:__________________________________________________ 

 
- Državni nivo tekmovanja (obkroži):___- prva liga____- druga liga_____ 
 
- Število oseb vključenih v program _______ 
 
- Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________ 
 
- Vodja programa (strokovni delavec)_________________Izobrazba oz. naziv v športu:_ _______ 
 
- Obdobje izvajanja programa (datum)od _____________ do ______________  
 
- Skupaj Letno število ur programa__________   
 
- Predhodne izkušnje: Program izvajamo že ___________ leto.  
 
BREZPLAČNE URE UPORABE: Želim kandidirati za pridobitev brezplačnih ur uporabe dvorane v 
Športnem parku Horjul (obkroži):   DA      NE            Število želenih ur/teden: __________________ 
 
Bonus točke:  
V lanskem letu osvojeni naslov ____________ oz. osvojena ____________ medalja na prvenstvih in 
ostalih programih športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov Republike 
Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo državnega razreda.  
 

  Ime posameznika / ekipe 
Naziv osvojenega naslova / 
medalije v preteklem letu:   

Datum 
tekmovanja:  

1       

Za komisijo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obvezne priloge: 
• natančen opis programa in urnik vadbe (Priloga A),  
• seznam udeležencev programa (Priloga C) 
• dokazila o osvojenih naslovih državnih prvakov in medaljah uradni rezultati tekmovanj za 

skupino oz. posameznike v letu 2018 (1.1 - 31.12.2018) - osvojeni naslovi in medalje 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
Podpis:         Kraj in datum:   
 
_____________            žig      ________________________ 

Točke za sodelovanje v državnem tekmovanju v tekočem letu:   Individualni šport Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Prva liga 4 40 

Druga liga 2 20 

Bonus točke - Osvojitev naslova, medalje v preteklem letu Individualni šport  Ekipni šport 
 Posameznik Ekipa 
Osvojitev naslova prvaka v kategoriji 1 10 
Osvojeno drugo in tretje mesto v kategoriji 0,5 5 
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OBRAZEC ŠT. 6 
 

IV. ŠPORTNE PRIREDITVE.  
Op. Za vsako prijavljeno prireditev je potrebno izpolniti svoj obrazec  
- sofinancira se materialne stroške organizacije prireditev, ki se izvajajo na območju občine 
 
- Naziv športne prireditve:______________________________________________ 
 
- Izvajalec programa:__________________________________________________ 

 
- Kraj prireditve (natančna lokacija): _____________________________________ 
 
- Datum in ura prireditve : _____________________________________________ 
 
- Rang prireditve (mednarodna, državna, regijska, občinska ):  

ME DR REG OB 
 
- Število let neprekinjene izvedbe prireditve:  

DO 3 LETA 4 DO 10 LET NAD 11 LET 
 
POGOJI: 
- Število prijavljenih ekip/ tekmovalcev (kolektivni šport): ____________________ 
 
- Število prijavljenih tekmovalcev (individualni šport): _______________________ 
 
- Čas trajanja prireditve (v urah): ________________________________________ 
 
- Število kategoriziranih športnikov - tekmovalcev: __________________________ 
 
Za komisijo:  

Vrsta prireditve Sodelovanje kategoriziranih 
športnikov* 

Sodelovanje 
amaterskih 
športnikov 

Prireditve na mednarodni ravni 20 10 
Prireditve na državni ravni 10 5 
Prireditve na regijski ravni 2 1 
Prireditve na občinski ravni 4 2 
Dodatne točke Dodatne točke 
Tradicija prireditve – do 3. leta  1 
Tradicija prireditve – od 3 do 10 let  2 
Tradicija prireditev – nad 10 let trajanja prireditev  3 

 
Obvezne priloge: 
• natančen opis prireditve (Priloga A),  
• seznam udeležencev na prireditvi (Priloga C) na katerem označite kategorizirane športnike 
• naknadno, oz. čim preje po realizaciji prireditve je potrebno občini posredovati vsebinsko 

poročilo s specifikacijo materialnih stroškov  
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:          Kraj in datum: 
 
 
_____________            žig   ________________________ 
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PRILOGA A 
 
Natančen opis posameznega programa:  
(priložiti za vsak prijavljeni program posebej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urnik vadbe: 
 

Ura PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

od - do 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:          Kraj in datum: 
 
 
_____________            žig   ________________________ 
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PRILOGA B 
 
Izobrazba in usposobljenost strokovnega kadra 
 
Napišite ime in priimek športnega delavca, ki vodi programe, njegovo izobrazbo ali strokovno 
usposobljenost, ime programa, ki ga vodi in kontaktni e-naslov. 
 
Za vsakega športnega delavca priložite dokazila o izobrazbi ali strokovni usposobljenosti SAMO enkrat 
ne glede na to, koliko programov vodi.  
 
 

Športni delavec 
 

ime in priimek 

Pridobljena izobrazba ali 
strokovna usposobljenost 

Ime progama, 
 ki ga vodi 

Kontaktni e-naslov 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:          Kraj in datum: 
 
 
_____________            žig   ________________________ 
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PRILOGA C 
 
Seznam udeležencev programa (naziv programa):______________________ 
 

Zap.št. PRIIMEK IN IME 
LETO 

ROJSTVA 
OBČINA STALNEGA BIVALIŠČA 

 
NAZIV * 

KATEGORIZIRANEGA 
ŠPORTNIKA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

 
*V koloni "Naziv" napišite naziv kategoriziranega športnika, ki ga je član vašega društva pridobil (MLR 
- mladinski razred, DR - državni razred, PR - perspektivni razred, MR - mednarodni razred in SR - 
svetovni razred). 

 
 
Obrazec izpolnil (priimek in ime): ________________ 
 
Podpis:          Kraj in datum: 
 
 
_____________            žig   ________________________ 

 


