
 

OBČINA TRZIN 

Občinski svet 
 

Številka:9-4/2011 

Datum: 21.09.2011 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 

27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), Zakona o športu (Ur. l. 

RS štev. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00-

popr.), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) in 

Programa razvoja športa v Občini Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 11/03) na 9. redni seji dne 21.09.2011 

sprejel 

 

PRAVILNIK  

O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU  

PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TRZIN  

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Trzin na osnovi določil Zakona o 

športu in usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ter Programa razvoja športa v 

Občini Trzin, zagotavlja v vsakoletnem proračunu. 

 

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Trzin določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in 

razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Trzin. 

 

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 

ŠPORTIH PROGRAMOV  

 

2. člen 

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki: 

 imajo sedež v Občini Trzin, 

 imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo, 

 imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 

 delujejo do objave javnega razpisa na območju občine vsaj 1 leto in   

 društva, ki nimajo sedeža v Trzinu, za mladinske selekcije, v katerih trenirajo občani Trzina. 

 

 

3. člen 

 

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 

prejšnjega člena kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: 

 športna društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin, 

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi s sedežem na območju Občine 

Trzin, 

 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 

registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in organiziranje prireditev, 

 zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja Občine Trzin., 

 Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v 

kateri trenirajo vsaj trije občani Občine Trzin, izključno za sofinanciranje najemnin športnih 

objektov, (ali uporabo telovadnice OŠ Trzin)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


 vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki lahko kandidirajo za subvencijo Občine Trzin za 

stroške vadbe in tekmovanj.  

 

4. člen 

 

Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 

kandidature na javnem razpisu. 

 

Izvajalci, ki na javnem razpisu ne kandidirajo pravočasno, izgubijo možnost sofinanciranja za tekoče 

proračunsko leto. Morebitne akontacije dotacij morajo ti izvajalci vrniti v roku 30 dni od poteka roka za 

kandidaturo na javnem razpisu.  

 

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva Občine za 

posamezne vsebine, določene s tem pravilnikom, kandidirajo na razpisu le enkrat. 

 

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ 

SREDSTEV OBČINE 

 

5. člen 

 

S sredstvi občinskega proračuna Občine Trzin se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z 

naslednjimi vsebinami: 

 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 

obveznega izobraževalnega programa: 

 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 

Na ravni Občine se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in 

športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom 

optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja 

otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. 

 

Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 

otroki. 

 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: 

 

Na ravni Občine se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni 

programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. 

 

Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in 

državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 

10 otroki in 80-urnih programov na skupino z  največ 20 otroki ter objekt v navedenem obsegu. 

 

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 

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh 

programov  morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo 

programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in 

šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. 

 

Programi so razdeljeni v tri starostne skupine: 

a) cicibani, cicibanke,  

b) mlajši dečki in deklice,  

c) starejši dečki in deklice. 

 



Na ravni Občine se v primeru izpolnjevanja potrebnih pogojev lahko sofinancira: objekt, strokovni 

kader v obsegu 240 ur za skupino a/, do 400 ur za skupino b/, in do 800 ur za skupino c/, materialni 

stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje oziroma zdravniški 

pregledi. 

 

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami: 

 

Na ravni Občine se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in 

objekt, za programe kot npr.: programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in 

drugi podobni programi. 

 

1.5. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta starosti: 

 

Dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje 

športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov 

sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po 

igri in tekmovalnosti. Na ravni Občine se sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z 

največ 20 mladimi in objekt. 

 

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 

 

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, 

primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je 

odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 – 1100 ur. Na ravni Občine se sofinancira: strokovni kader 

in objekt. 

 

Programi se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno 

izpeljavo programa, ki jih določita Ministrstvo za šolstvo in šport in OKS -ZŠZ. 

 

 

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta starosti: 

 

Zajema ustrezno skrb za vključevanje mladine od 15. do 20 leta s posebnimi potrebami v vsakdanje 

življenje. Na ravni občine se lahko sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in 

posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-

urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt. 

 

2. Športna rekreacija: 

 

Na ravni občine se sofinancira  80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v 

različnih športnih panogah in najemnina objekta.  Za socialno in zdravstveno ogrožene, občane, starejše 

od 65 let in na področju individualnih športov za delo v skupinah z vsaj 10 člani , se sofinancira tudi 

strokovni kader. 

 

Za društva, ki bodo zagotavljala redno organizirano obliko vadbe in organizirana tekmovanja se 

programi vrednotijo v povečanem obsegu kot je razvidno iz preglednice. 

 

Povečan obseg oziroma sredstva bodo namenjena tudi vsem organiziranim aktivnostim, ki so v 

programu za pridobitev Športne značke Občine Trzin (sredstva za organizacijo prireditev). 

 

3. Kakovostni šport 

 

Pri teh programih gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova 

državnega prvaka ter obsega priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih 

športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 

program vrhunskega športa. 



 

Na ravni Občine se sofinancira najemnina objekta (telovadnice, druga igrišča na območju občine in 

smučišče v Dolgi dolini) za 320 ur, ki je različna za različne športne panoge, glede na uporabo 

športnega objekta.  

 

4. Vrhunski šport 

 

V okviru posebej razpisane vsote občina sofinancira vadbo in tekmovanja vrhunskih športnikov s 

stalnim bivališčem v Občini Trzin, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda 

in so hkrati člani športnega društva oziroma kluba s sedežem v občini Trzin. 

Na ravni občine se lahko sofinancira strokovni kader in objekt.  

 Za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa. 

 V kolektivnih športnih panogah za ekipe društva oziroma kluba s sedežem v Občini Trzin, 

katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki največ 1200 ur programa. 

 Za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah največ 1000 ur programa. 

Vrhunske športnike občina sofinancira na podlagi njihove kategorizacije, ki se ugotavlja na podlagi 

uradnih obvestil OKS-ZŠZ: 

 Status svetovnega razreda največ 1200 ur programa 

 Status mednarodnega razreda največ 1000 ur programa 

 Status perspektivnega razreda največ 800 ur programa 

 

5. Šport invalidov 

 

Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, 

razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni Občine se izvajajo 

80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se lahko uporaba objekta in strokovni 

kader. 

 

6. Razvojne in strokovne naloge v športu: 

 

Občina na podlagi namenskih sredstev določenih z letnim programom športa sofinancira naslednje 

razvojne in strokovne naloge v društvih oziroma izvajalcih športnih programov. 

 

6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu: 

 

Na ravni Občine se lahko sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov, v skladu s potrebami izvajalcev in programom razvoja športa v Občini. Sofinancira se redni 

študij na Fakulteti za šport, ter razni izobraževalni in licenčni seminarji. 

 

Glede na višino sredstev določenih z letnim programom športa se sofinancira tri (v primeru zadostne 

višine sredstev več programov) najbolj ustrezne programe društev. Prednost imajo programi, ki 

predvidevajo izobraževanje za delo z otroki in mladino od teh pa področja iger (košarka in nogomet) ter 

individualni športi (atletika, smučanje, gimnastika, plavanje, strelstvo in kolesarstvo). 

 

6.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost 

 

Sofinancirajo se lahko projekti in raziskave, ki so pomembni za razvoj športa v Občini in so večinsko 

sofinancirani s strani države. 

 

6.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa 

 



Občina lahko sofinancira dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in 

občasnih športnih publikacij, propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti ter razvoj računalniške 

podpore pri posameznih izvajalcih.  

 

6.4. Velike mednarodne, državne medobčinske in občinske športne prireditve športnih društev 

 

Občina lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih navaja 52. člen Zakona o športu 

in medobčinske ter občinske prireditve, katerih namen je spodbujanje motivacije za šport, športno 

aktivnost, in ki imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih 

tekmovanj. Občina bo sofinancirala prireditve, katerih organizatorji kandidirajo za sredstva na podlagi 

javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov izvajalcev v skladu s programom razvoja športa v 

Občini Trzin. 

 

Organizatorji, ki ne kandidirajo na javnem razpisu, ne pridobijo pravice do sofinanciranja športne 

prireditve. 

 

Višina sredstev za sofinanciranje večjih športno rekreativnih prireditev se določi s proračunom Občine 

Trzin, letnim programom športa oziroma z javnim razpisom. Prireditve za Športno značko Občine Trzin 

se sofinancirajo glede na število prireditev in razpoložljiva sredstva, določena z letnim programom 

športa. Občina sofinancira tudi manjše prireditve športnih društev oziroma klubov po njihovi zamisli.  

 

6.5. Delovanje društev in športnih zvez na ravni Občine 

 

Sredstva za delovanje športnih društev so zagotovljena v okviru sredstev namenjenih za dejavnost 

društev oziroma izvajalcev športnih programov. 

 

Sredstva za delovanje morebitnih športnih zvez v Občini, kot prostovoljnih združenj, se v začetku 

delovanja zagotavljajo podobno kot za društva v okviru sredstev namenjenih za dejavnost društev in 

drugih izvajalcev športnih programov. 

 

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE 

PROGRAME  

 

a) Javni razpis 

6. člen 

 

Vsakoletni javni razpis na podlagi Letnega programa športa, sprejetega na seji Občinskega sveta, izvede 

župan Občine Trzin ali komisija, ki jo v skladu s Statutom Občine Trzin imenuje župan ob razpisu. 

 

Javni razpis mora biti pripravljen tako, da se posebej oddajo prijave in posebej ovrednotijo programi za: 

 Sofinanciranje izvajanja rednega programa dela (dotacije za delo športnih društev), 

 Sofinanciranje prireditev s področja športa in vse prireditve Športne značke občine Trzin, 

 Sofinanciranje najemnin, 

 Sofinanciranje občinskih tekmovanj v organizaciji različnih izvajalcev,  

 Sofinanciranje vadbe in tekmovanj vrhunskih športnikov. 

 

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu decembru za prihodnje proračunsko leto ali v januarju za 

tekoče proračunsko leto. Razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je 

opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh 

potrebnih podatkov za vrednotenje programov. 

 

Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za 

oddajo prijave. 

 



Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, 

določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, 

vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. 

 

Če v posameznem društvu deluje več sekcij, je potrebno navesti programe sekcij po športnih panogah in 

starostnih kategorijah. 

 

b) Razpisna komisija: 

7. člen 

 

Razpisno komisijo sestavljajo člani oziroma članice Odbora občinskega sveta Občine Trzin, pristojnega 

za šport in dva člana občinske uprave, ki ju imenuje župan. 

Naloge komisije so: 

 priprava razpisnega gradiva, 

 pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika, 

 pregled vrednotenja prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika, 

 priprava poročil o delitvi in porabi sredstev, ki se posredujejo županu, ostalim organom in 

strokovnim službam Občine Trzin, 

 priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 14. člena tega pravilnika, 

 priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov, 

 izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan. 

 

Vrednotenje prijavljenih športnih programov in druge administrativne ter strokovne naloge za komisijo 

opravi občinska uprava.  

 

Komisija v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu, pregleda pripravljene predloge, jih potrdi 

ali zavrne, če niso v skladu s tem pravilnikom. Komisija poda občinski upravi Občine Trzin usklajen 

predlog sofinanciranja športnih programov v Občini Trzin.  

Na podlagi tega predloga  občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov športa v Občini Trzin.  

 

Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 15 dni vložijo pritožbo na izdani sklep. Po pravnomočnosti 

sklepa z izbranimi izvajalci športnih programov Župan podpiše pogodbe. 

 

Občinska uprava in  Komisija do konca proračunskega obdobja spremljata izvajanje programov in 

analizirata poročila izvajalcev ter podaja predloge ukrepov, vse v skladu s 14. členom tega pravilnika. 

 

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 

 

8. člen 

 

Vrednotenje športnih programov posameznih izvajalcev se izvaja v skladu z določbami tega pravilnika. 

Obseg programa in elementi za vrednotenje so izraženi v točkah. Izvajalec je upravičen pridobiti točke 

le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta 

pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. 

 

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk vseh izvajalcev 

prijavljenih na javni razpis ter višino razpoložljivih namenskih sredstev v proračunu oziroma letnem 

programu športa za dejavnosti društev ali namenskih sredstev za posamezni razpisani program. 

 

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 

 

9. člen 

 

Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma 

programov v štiri skupine: 

 

1. skupina: 



 

Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih 

sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka. 

 

2. skupina: 

 

Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 

nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka. 

 

3. skupina: 

 

Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov. 

 

4. skupina: 

 

Izvajalci miselnih iger. 

 

V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in 

kakovost dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v Občini Trzin. 

 

V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani: 

 

a/ število članov z območja Občine Trzin s plačano članarino, 

b/ število registriranih tekmovalcev v nacionalnih panožnih zvezah, 

c/ razširjenost dejavnosti v državi, svetu – olimpijska disciplina, 

d./ uvrščenost športne panoge med prednostne v skladu s Programom razvoja športa v Občini Trzin.. 

 

Pri športno rekreativnih društvih sta prednostna kazalca a/ in c/. 

 

Kot kazalci za uspešnosti športnih društev so upoštevani: 

 

a/ raven tekmovanja, 

b/ uvrstitev v tekmovanju v zadnjih dveh tekmovalnih sezonah, 

c/ usposobljenost strokovnega kadra in sodelovanje v »rekreacijskih« tekmovanjih, 

d/ organizirano delo z mlajšimi kategorijami (panožne šole), 

e/ število kategoriziranih  športnikov registriranih članov društva. 

 

Pri športno-rekreativnih društvih je prioriteten kazalec c/, pri društvih, ki se uvrščajo v kakovostni in 

vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa kazalca 

a/ in e/. 

 

Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so: 

 obseg programa, 

 velikost vadbene skupine, 

 vrednost ure strokovnega kadra, 

 vrednost ure najema športnega objekta, 

 materialni stroški za izpeljavo programov, 

 drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji. 

 število udeleženih občanov Občine Trzin   

 

Uporaba kazalcev razširjenosti in uspešnosti, ter vrednost elementov je razvidna iz priloženih 

preglednic, ki so sestavni del tega pravilnika.   

 

 

 
 

 



 

VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA  

 

10. člen 

 

Občina Trzin v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za: 

1. izvajanje nacionalnega programa športa, 

2. delovanje športnih društev v občini Trzin in izvajanje ostalih nalog na področju športa. 

  

1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa  

 

11. člen 

 

Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se zagotavljajo na posebni proračunski 

postavki za sofinanciranje športnih programov izvajalcev, ki jih ta pravilnik podrobno opredeljuje v 

5.členu. Nadalje se sredstva delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 5. člen tega pravilnika. 

 

Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod 1., 2., 3., 4. in 5. točko 5. člena tega pravilnika se 

določijo na osnovi določenega števila točk za posamezen element, ki se vrednoti (strokovni kader, 

objekt), opredeljenega v 10. in  9. členu tega pravilnika  in je razviden v preglednicah, ki so priloga tega 

pravilnika. 

 

Sredstva za izvajanje programov interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok (5. člen, točki 1.1 

in 1.2.) se izvajalcu (osnovna šola in vrtec) namenijo posebej. Nadzor nad izvedbo in izvajanje 

programov v skladu s predpisi vrši Zavod za šport in rekreacijo Domžale na podlagi pogodbe. 

 

Sredstva za izvajanje programov vsebin iz 6.1., do točke 6.5. so določena v 5. členu tega pravilnika v 

deležu glede na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa v skladu z 

njegovimi usmeritvami. Določena so v skupnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov 

izvajalcev ali ločeno na posebni proračunski postavki za te namene (sofinanciranje razvojnih in 

strokovnih nalog v športu – skupni programi). Delitev teh sredstev se določi z letnim programom športa. 

Sredstva za posamezne izobraževalne programe se vrednoti v obsegu, ki je razviden iz priložene 

preglednice.  

 

K skupnim sredstvom za sofinanciranje športnih programov izvajalcev se prištejejo tudi sredstva, ki so 

namenjena za sofinanciranje najema telovadnic in drugih športnih površin. Ta sredstva se društvom 

razdelijo v deležu, ki se določi na podlagi obsega števila ur najema, kar je razvidno iz pogodb o najemu 

prostorov ali prejetih računov. 

Sredstva za sofinanciranje najema telovadnic in drugih objektov se izvajalcem nakažejo na podlagi 

predloženih računov za najem. 

 

12. člen 

 

Športni programi se financirajo na osnovi pogodb, sklenjenih med Občino Trzin in izvajalci programov. 

Pogodba se sklene v 15 dneh po poteku roka za pritožbo na sklep o razdelitvi sredstev za tekoče 

proračunsko leto.  

 

Pogodbe morajo vsebovati : 

 ime ali firmo, naslov ali sedež, davčno in matično številko ter  transakcijski račun izvajalca; 

 vsebine in obseg programov ter višino sredstev za dogovorjene športne programe iz občinskega 

proračuna za tekoče leto; 

 čas realizacije programov;(npr.: v letu _ _ _ _), 

 rok in način izplačila sredstev; 

 roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev;    

 ostale medsebojne pravice in obveznosti (pogoje za izplačila, vračila sredstev v primeru 

nenamenske porabe ali v primeru posredovanja neresničnih podatkov o društvu – število članov 

društva, aktivnost društva, strokovni kader) 



 

Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin pod 1., 2., 3., 

4., 5. in 6. točko 5. člena tega pravilnika nakazujejo na transakcijske  račune izvajalcev programov v 

skladu z določbami pogodb. 

 

Pogoj za nakazilo sredstev za najemnino športnih objektov je predložena pogodba o uporabi športnega 

objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna 

obveznost izvajalca športnega programa oziroma računa za najem objekta. 

 

Sredstva za sofinanciranje programov pod 6. točko 5. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na 

osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do 

odobrene višine, če so ta sredstva posebej določena v proračunu oziroma letnem programu športa.  

 

13. člen 

 

Izvajalci programov morajo najkasneje do 1. septembra tekočega leta podati polletno poročilo in 

najkasneje do 31. 3. naslednjega leta finančno poročilo in poročilo o izvedbi programov z dokazili o 

izpolnitvi prevzetih obveznosti. Poročilo pošljejo Strokovni službi Občine. 

 

V primeru, da se po pregledu polletnih poročil ugotovi, da se programi niso izvajali, kot so bili 

prijavljeni na razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh programov ustrezno 

zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. 

  

V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo 

v naslednjem proračunskem obdobju.  

 

Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz 

občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski 

proračun. 

 

Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mi 

odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo. 

 

Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se 

smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi 

zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. 

 

Strokovna služba  v zvezi z določili tega člena razpisni komisiji in županu predlaga ustrezne ukrepe. Na 

podlagi predlogov  izda župan  sklepe. 

 

Župan lahko na posredovani predlog  na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, 

tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi 

izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih 

programov.  

 

14. člen 

 

Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo Odbor za 

šport občine Trzin in strokovne službe in organi Občine Trzin. 

  

2. Sredstva za delovanje združenja športnih društev ali zvez:  

 

Občina Trzin zagotavlja v okviru sredstev za sofinanciranje športnih programov društev del sredstev za 

administrativno poslovanje združenj športnih društev.   

 



Ustanovitev Športne zveze je zakonska pristojnost športnih društev-klubov, zato ustrezna sredstva za 

delovanje zveze zagotavljajo posamezna športna društva iz sredstev, ki jih prejmejo na podlagi tega 

pravilnika za svojo dejavnost. 

 

3. Sredstva za vzdrževanje in investicije v športne objekte: 

 

15. člen 

 

Sredstva za vzdrževanje in investicije v športne objekte občinskega pomena v občini Trzin se 

zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebnih proračunskih postavkah.   

 

Izvajalci športnih programov so dolžni  posredovati zahteve sočasno s prijavo na razpis za športne 

programe, po posameznih segmentih porabe in sicer : 

3.1. Najem telovadnic in športnih površin, 

3.2. Tekoče  vzdrževanje športnih objektov, ki so njihova last ali so jim dani v upravljanje, 

3.3. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 

3.4. Novogradnje športnih objektov, 

 

Občina Trzin bo zagotavljala del sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje tistih športnih objektov, 

ki so v lasti ali v upravljanju oziroma dolgoročnem najemu (najmanj 10 let) športnih društev in na 

katerih se izvaja športna dejavnost za otroke in mladino, ki predstavljajo v skupni dejavnosti 

posameznega društva oziroma v skupni strukturi aktivnega članstva več kot 70 %. 

 

Sredstva za športne objekte se letno razdelijo  na podlagi ugotovljenih prioritet in potreb in v primeru, 

če so  predhodno načrtovani in vključeni v letni proračun. 

      

4. Sredstva za velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve 

 

16. člen 

 

Organiziran pristop k razvoju športa in športne rekreacije bo Občina Trzin sofinancirala z namenskimi 

sredstvi za naslednje športno-rekreativne prireditve: 

 

1. Športna značka Občine Trzin 

 

Sofinancirajo se prireditve, določene s Programom razvoja športa v Občini Trzin oziroma z Letnim 

programom športa, ter zaključna prireditev ob podelitvi športne značke Občine Trzin. 

 

Vsak  izvajalec mora omogočiti vsaj 2 (dva) termina za posamezno disciplino iz nabora disciplin za 

dosego športne značke Občine Trzin (2x pohod, 2x planinski pohod, 2x smučarski tek, 2x Cooperjev 

test idr.).  

 

2. Tradicionalne športno-rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin, v okviru katerih se lahko 

odvijajo tudi rekreativne discipline za dosego športne značke Občine Trzin. 

 

Sofinancira se največ 5 prireditev, kot npr.: 

 

2.1. Tek Petra Levca Trzin, 

2.2. Otroška olimpiada Trzin, 

2.3. Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin, 

2.4. Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin (strelstvo), 

2.5. Šahovski turnir ob občinskem prazniku Trzin. 

 

Za obe skupini prireditev iz tega člena Občina Trzin objavi poseben razpis, v katerem podrobno določi 

pogoje za izvedbo prireditve in višino sredstev za sofinanciranje izvedbe teh prireditev. Razpis pripravi 

in izpelje občinska uprava. 

 

Višina sredstev za posamezno prireditev je odvisna letnega proračuna in letnega programa športa.  



 

VIII. KONČNE DOLOČBE  

 

17. člen 

 

Vrste in število prireditev društev-izvajalcev, ter prireditev, ki jih posebej razpisuje Občina Trzin, se 

lahko v posameznem letu spremenijo po nazivu in vsebini. Spremembe veljajo, če so sprejete z letnim 

programom športa. 

 

18. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se 

začne s 1.1.2012. 

 

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN 

Vrsta-naziv programa Obseg po NPŠ-štev.ur   Priznano za vrednotenje velikost vred.ure vredn.ure 

 str.kader objekt mat.str. str.kader objekt mat.str. skupine kader v T objekt v T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. Int.športna vzgoja otrok,       

mladine in študentov          

1.1.1.Int.šport.vzgoja predšol.otrok 60 60 prop.grad. 60 60 prop.grad. 10-20 10 P-OBJ 

1.1.2.Int.šport vzgoja šoloobvez. otrok 80 80 prop.grad. 80 80 prop.grad. do 20 10 P-OBJ 

1.1.3. Int.športna vzgoja mladine 80 80  80 80  do 20 10 P-OBJ 

1.1.4. Int.šp. Vzgoja študentov 80 80  80 80  do 20 10 P-OBJ 

1.2. športna vzgoja otrok in mladine s 

posebnimi potrebami          

1.2.1Šp. vzgoja otrok s pos. potreb. 80 80  80 80  do 10 10 P-OBJ 

1.2.2.Šp. vzgoja mladine s pos.potreb. 80 80  80 80  do 10 10 P-OBJ 

1.3.1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakov. in vrhunski šport         

1.3.1. Šp. vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport         

a/ cicibani, cicibanke 240 240 da 240 240 da p-sk 15 P-OBJ 

b/ mlajši dečki in deklice 240-400 240-400 da 400 400 da p-sk 15 P-OBJ 

c/ starejši dečki in deklice 300-800 300-800 da 800 800 da p-sk 15 P-OBJ 

1.3.2. Šp. vzgoja mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport          

a/ mlajši mladinci in mladinke 700-900 700-900  900 900  p-sk 20 p-obj 

b/ starejši mladinci in mladinke 900-1100 900-1100  1100 1100  p-sk 20 P-OBJ 

2.1. Športna rekreacija  80   80  20 10 P-OBJ 

2.2. športna rekreacija -nad 65 let 80 80  80 80  20 10 P-OBJ 

3.    kakovostni šport  320   320  p-sk  

30,00/P-

OBJ 

4.   vrhunski šport 1200 1200  Do 1200 Do 1200  p-sk 10 P-OBJ 

5.   šport  invalidov 80 80  80 80  10 10 P-OBJ 

SKUPAJ          

      

Vrednost točke: Sredstva za vse programe društev v LPŠ/število točk vseh prijavljenih društev 

 

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN 

Vrednotenje izobraževanja 

 

1. IZOBRAŽEVALNI TEČAJ ŠT. TOČK 

1.1. seminarji za pridobitev višje strokovne 

usposobljenosti 

150 

1.2. seminarji za pridobitev naziva trener- vaditelj 90 

1.3. seminarji za pridobitev naziva inštruktor ali sodnik 60 

Vrednost točke: namenska sredstva za izobraževanje/ število točk 



 

2. LICENČNI SEMINARJI ŠT. TOČK 

2.1. Razni licenčni seminarji do 20 ur 60 

2.2. licenčni seminarji sodniki in drugi 35 

Vrednost točke: Namenska sredstva za izobraževanje/ število točk 

 

Sofinancira se največ tri najbolj ustrezne programe društev, med katerimi se glede na pridobljeno število 

točk razdeli vsa predvidena sredstva določena z Letnim programom športa. 

 

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN 

Število športnikov v vadbeni skupini 

 

zap. individualne  

Kakovostna šport 

vzgoja otrok 

športna vzgoja 

mladine 

kakovostn

i 

vrhunsk

i 

program

i. 

št.  panoge I. II. III IV. V. šport šport 

int.šp. 

vzgoje 

1 atletika 10 8 8 6 6 4 4 16 

2 kolesarstvo 10 8 8 6 6 4 4 16 

3 

planinstvo-

alpinizem 10 8 8 6 6 4 4 16 

4 

planinstvo-

šp.plezanje 10 8 8 6 6 4 4 16 

5 smučanje-alpsko 10 8 8 6 6 4 4 16 

6 smučanje-teki   8 8 6 6 4 4 16 

7 strelstvo   8 8 8 8 4 4 16 

8 Šah, miselne igre 8 8 8 6 6 4 4 16 

9 športno plezanje 10 8  8  6   6 4  4 16 

10 Oreintacijski tek 8 8 6 6 6 4  11 

  športno- rekreativni programi            

 Individualne panoge        10 

  kolektivne panoge               20 

          

          

1 košarka  12 12 12 12 12 12 12 12 

2 Mali nogomet 12 12 12 12 12 12 12 12 

3 odbojka 12 12 12 12 12 12 12 12 

          

          

 

 

Opomba: 

1. društvom s kakovostnim športom in športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport, se prizna sofinanciranje za obvezne selekcije, ki so določene s pravili panožne 

zveze. 

2. Za izračun se upoštevajo dejanske vsebine programov, ki jih društvo prijavi na razpis. 

 

 

 

     ŽUPAN: 

          Anton PERŠAK 
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