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Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2018
Datum sprejema: 22.01.2018
Datum objave: 07.02.2018
Datum začetka veljavnosti: 22.02.2018

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 in 12. člena Statuta Mestne občine
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 36. seji, dne 22. 1.
2018, sprejel
 

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa

v Mestni občini Ptuj
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

 
S tem odlokom Mestna občina Ptuj določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega
programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način
določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
 

2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu
športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno
ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega
dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se
uresničuje tako, da se:
-    v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni
občini Ptuj (v nadaljevanju: LPŠ),
-    načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
-    spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
 

3. člen
(opredelitev področij športa)

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju
načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja
področja športa:
1.  ŠPORTNI PROGRAMI:
-    prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
-    športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
-    obštudijske športne dejavnosti,
-    športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
-    kakovostni šport,
-    vrhunski šport,
-    šport invalidov,
-    športna rekreacija,
-    šport starejših.
2.  ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
-    usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
-    statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov,
-    založništvo v športu,
-    znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
-    informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa.
4.  ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5.  ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
-    športne prireditve,
-    javno obveščanje o športu,
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-    športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6.  DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
 
 
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
 

4. člen
(letni program športa)

 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ
sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in
prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
-    športne programe/področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
-    višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/programov športa,
-    obseg in vrsto športnih programov/področij.
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov/področij so opredeljeni v tem odloku.
(4) Predlog LPŠ pripravijo pristojni organ občinske uprave in strokovna služba Zavoda za šport Ptuj. Zaradi
zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ, poda svoje
mnenje tudi Športna zveza Mestne občine Ptuj.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko mestni svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez
predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga Športna zveza Mestne občine Ptuj ne poda v roku enega
meseca.
 

5. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih
športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
 
 
III. IZVAJALCI

6. člen
(izvajalci letnega programa športa)

 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
-    športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS,
-    zavod za šport,
-    zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
-    pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
-    samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
-    ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki
ureja ustanove in
-    zasebni športni delavci.
 
 
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
 

7. člen
(pravica do sofinanciranja)

 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
-    imajo sedež v občini,
-    so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: JR)
najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje
športnih programov,
-    izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ,
-    se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
-    imajo za prijavljene športne programe/področja športa: 
             -  zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali            
                usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
 -  izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov 
    izvedbe programov,
 -  urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih
    programov.
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(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
 
 
V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
 

8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)

 
(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je
sestavljena iz treh (3) članov. Eden izmed članov komisije mora biti predstavnik Zavoda za šport Ptuj in
eden predstavnik Športne zveze Mestne občine Ptuj.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej
in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
-    pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
-    odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
-    ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku,
-    priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programov/področij,
-    poda predlog izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih/področjih in po izvajalcih,
-    vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravljata za šport pristojna delavca občinske uprave Mestne
občine Ptuj in Zavoda za šport Ptuj.
 

9. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)

 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede
JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
-    ime in naslov naročnika,
-    pravno podlago za izvedbo JR,
-    predmet JR,
-    navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
-    navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
-    višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
-    obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
-    rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
-    datum in način odpiranja vlog,
-    rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
-    navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
-    informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
-    razpisne obrazce,
-    navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
-    informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
-    vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
 

10. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)

 
(1) Mestna občina Ptuj objavi JR v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, na spletni strani Mestne občine
Ptuj in na spletni strani Zavoda za šport Ptuj. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave
JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se
nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se
določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku
posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana
pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (popolna
vloga).
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
-    kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
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-    imena navzočih članov komisije,
-    naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
-    ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.

11. člen
(poziv za dopolnitev vloge)

 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom.
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
 

12. člen
(odločba o izbiri)

 
Na podlagi odločitve komisije izda pristojni organ občinske uprave odločbo o izbiri. Odločba o izbiri je
podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
 

13. člen
(pritožbeni postopek)

 
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne
morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O
dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v
roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
 

14. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)

 
Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ptuj ter Zavoda za šport
Ptuj.
 
 
VI. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
 

15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)

 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan in direktor Zavoda za šport Ptuj skleneta pogodbo o sofinanciranju
izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
-    naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
-    pravna osnova za sklenitev pogodbe,
-    vsebino in obseg dejavnosti,
-    čas realizacije dejavnosti,
-    višino dodeljenih sredstev,
-    terminski plan porabe sredstev,
-    način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij, ter predvidene
sankcije v primeru neizvajanja,
-    način nakazovanja sredstev izvajalcu,
-    način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
-    način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
-    določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne
more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
-    druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo za sofinanciranje.
 

16. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)

 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa
nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR.
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(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti
primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
 
 
VII. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 
       ŠPORTA
 
1. Merila za vrednotenje športnih programov
 

17. člen
 
Z merili in pogojih za sofinanciranje programa športa v Mestni občini Ptuj so določeni pogoji in merila za
dodeljevanje finančnih sredstev za sofinanciranje programa športa v javnem interesu v Mestni občini Ptuj.
 

18. člen
 
Višina sofinanciranja letnega programa športa se določi na osnovi pogojev in meril v tem odloku. Vrednost
točke se določi po sprejetem proračunu Mestne občine Ptuj in po izvedenem javnem razpisu v skladu s tem
odlokom.
 

19. člen 
 
V posamezni skupini izvajalci programov športa pridobivajo točke glede na kazalce v 4 sklopih:
 
A: V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
 

Kazalec Št. možnih točk
A1: število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi 0-5
A2: število članic nacionalne panožne športne zvezo (nivo države) 0-5
A3: število registriranih tekmovalcev športa otrok in mladine pri nacionalni
panožni zvezi

0-5

A4: razširjenost športne panoge Koef. (0,5-1,5)
  
B: Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
 

Kazalec Št. možnih točk
B1: kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov
v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ)

0-5

B2: uvrstitev na mednarodnih in državnih tekmovanjih (ločeno za individualne in
kolektivne športne panoge)

0-30

B3: raven tekmovanja 0-5
 
C: Elementi za opredelitev vrednotenja kakovosti letnega programa športa so:
 

Kazalec Št. možnih točk
C1: obseg programa 0-3
C2: število vadbenih skupin 0-1
C3: število vadečih 0-2
C4: korekcijski faktor za starostne kategorije Koef. (0,5-1)

 
D: Elementi za opredelitev strokovne usposobljenosti kadra so (stopnja licence):
 

Kazalec - lestvica Št. možnih točk
profesor športne vzgoje in najvišji trenerski naziv 3
najvišji trenerski naziv 2,5
profesor športne vzgoje in ostali trenerski nazivi 2
ostali trenerski nazivi 1

 
Izvajalec letnega programa športa mora skupaj doseči najmanj 15 točk, da se sofinancira njegov letni
program športa. Omejitev iz prejšnjega stavka ne velja za šport invalidov. Izvajalci, ki izvajajo več športnih
panog različnih Nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), bodo ocenjeni ločeno po športnih panogah.
Skupek točk se izračuna po sledeči formuli:
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Σ = A+B+ST1+ST2+ … STN
A = (A1+A2+A3)*A4 (največje možno število točk je 22,5)
B = B1+B2+B3 (največje možno število točk je 40)
C = (C1+C2+C3)*C4 (največje možno število točk za sedem starostnih skupin je 33)
D: (največje možno število točk za sedem starostnih skupin je 21)
ST = C + D
 
ST - starostna kategorija
ST1 - člani 20 in več let
ST2 - tekmovalna skupina 18-19 let (mladinci / mladinke)
ST3 - tekmovalna skupina 16-17 let (kadeti / kadetinje)
ST4 - tekmovalna skupina 14-15 let  (st. dečki / st. deklice)
ST5 - tekmovalna skupina 12-13 let (ml. dečki / ml. deklice)
ST6 - pripravljalna skupina 10-11 let (st. cicibani / st. cicibanke)
ST7 - pripravljalna skupina 7-9 let (ml. cicibani / ml. cicibanke)
 
*Opomba: na podlagi specifičnosti posameznih športnih panog, lahko upoštevamo starostne kategorije
glede na določitve le-teh znotraj posamezne Nacionalne panožne športne zveze.
 

20. člen 
 
A: V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
 
A1: število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi:
-   za dokazilo se upošteva potrjen spisek tekmovalcev s strani nacionalne panožne zveze (upoštevamo vse
starostne kategorije),
-   poleg registracije mora tekmovalec redno vaditi in se redno udeleževati tekmovanj (za tekmovalca, ki
redno nastopa se upoštevajo vsaj trije nastopi na uradnih tekmovanjih nacionalne ali mednarodne panožne
zveze ali nastopanje v ligaškem sistemu),
-   za uradna tekmovanja se upoštevajo tekmovanja, ki so vpisana v koledar nacionalne panožne zveze.
 

Tabela 1:
Število registriranih članov Točke

Do vključno 30 1
31-60 2
61-80 3
81-100 4
101 in več 5

      
A2: število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo (nivo države):
-   za potrdilo se upošteva uradno potrdilo panožne zveze.
 
 

Tabela 2:
Število društev Točke
Do vključno 30 1
31-60 2
61-100 3
101-150 4
151 in več 5

 
 A3: število registriranih tekmovalcev športa otrok in mladine:
-   za dokazilo se upošteva potrjen spisek tekmovalcev s strani nacionalne panožne zveze (upoštevajo se
starostne kategorije od mladincev navzdol),
-   ostali kriteriji so enaki kot v sklopu A1.
 

Tabela 3:
Število registriranih članov Točke
Do vključno 30 1
31-60 2
61-80 3
81-100 4
101 in več 5
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A4: razširjenost športne panoge (preglednica 1): 
-   športne panoge so razvrščene v razrede na podlagi nacionalne razvrstitve športnih panog v razrede in na
podlagi lokalnega pomena športne panoge (preglednica 1).
 

Tabela 4:
Panoga Koeficient
3. razred 0,5
2. razred 1
1. razred 1,5

 
Preglednica 1: športne panoge v razredih

PANOGA - 1. razred PANOGA - 2. razred PANOGA - 3. Razred
ATLETIKA - STADIONSKA ATLETIKA - GORSKI TEK ATLETIKA - KROS, CESTNI TEK
BOKS BADMINTON AVTOMOBILIZEM - KARTING
GIMNASTIKA BALINANJE DRSANJE - UMETNOSTNO
HOKEJ NA LEDU FUTSAL - MALI NOGOMET GOLF
JADRANJE KAJAK KANU - SPUST, MIRNE

VODE
JU - JITSU

JUDO KEGLJANJE KARATE
KAJAK KANU - SLALOM KICKBOKS - WAKO KONJENIŠTVO - PRESK. OVIR
KOLESARSTVO - CESTNO KOŠARKA 3 NA 3 KUNG FU
KOLESARSTVO - GORSKO LETALSTVO - JADRALNO

PADAL.
LETALSTVO - MODELARSTVO

KOŠARKA LETALSTVO - PADALSTVO LETALSTVO - PARASKI
NAMIZNI TENIS MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS LOKOSTRELSTVO - POLJSKO
NOGOMET PLANINSTVO - ALPINIZEM LOKOSTRELSTVO - TARČNO
ODBOJKA PLES - AKROBATSKI R&R ODBOJKA NA MIVKI
PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE

PLES - MODERNI TEKMO. PLESI ODBOJKA SEDE

PLAVANJE ŠAH - STANDARDNI PLAVANJE - DALJINSKO
PLAVANJE

ROKOMET TAEKWONDO - WTF PLES - ST IN LA PLESI
SMUČANJE - ALPSKO TRIATLON POTAPLJANJE - PROSTO
SMUČANJE - BIATLON VESLANJE RIBIŠTVO - KASTING
SMUČANJE - DESKANJE NA
SNEGU

 RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠP.
RIB.

SMUČANJE - SKOKI  SMUČANJE - NORD-
KOMBINACIJA

SMUČANJE - TEKI  SMUČANJE - PROSTI SLOG
STRELSTVO  ŠAH - HITROPOTEZNI,

POSPEŠENI
TENIS  ŠPORT INVALIDOV
  TAJSKI BOKS
  TEAKWONDO – ITF

 
Športne panoge, ki niso zapisane v razredih 1, 2 ali 3, se avtomatsko razvrstijo v 3. razred športnih panog.
 

21. člen
 
B:   Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
 
B1: kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki
Sloveniji« (OKS-ZŠZ):
-   upošteva se veljavna kategorizacija, ki je aktualna v času razpisa,
-   kot »osnovno enoto« pri kriterijih v sklopu B1 upoštevamo nivo državnega razreda,
-   športnik olimpijskega razreda šteje za štiri športnike državnega razreda,
-   športnik svetovnega razreda šteje za tri športnike državnega razreda,
-   športnik mednarodnega razreda šteje za dva športnika državnega razreda,
-   športnik perspektivnega razreda šteje za ena in pol športnika državnega razreda,
-   športnik državnega razreda šteje za dva športnika mladinskega razreda.
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Tabela 5:
Število kategorizacij Točke

1 do 2 1
3 do 4 2
5 do 6 3
7 do 8 4
9 in več 5

 
B2: uvrstitev na mednarodnih in državnih tekmovanjih
 
Tabela 6:

Individualni športi
Mesto OI SP EP SPo EPo, SI,

UNI
DP Dpo OMT

1. 10 8 7 6 5 4 3 2
2. 9 7 6 5 4 3 2 1
3. 8 6 5 4 3 2 1 0,5
4. 7 5 4 3 2 1   
5. 6 4 3 2 1    
6. 5 3 2 1     
7. 4 2 1      
8. 3 1       
9. 2 0,75       
uvrstitev 1 0,5 0,25      

*Opomba: rezultati doseženi v kategoriji mladincev se pomnožijo s koeficientom 0,75.
 
Tabela 7:

Kolektivni športi
Mesto OI SP EP SPo EPo, SI,

UNI
DP Dpo OMT

1. 10 10 10 10 10 8 8 5
2. 9 9 9 9 9 7 7 4
3. 8 8 8 8 8 6 6 3
4. 7 7 7 7 7 5 5 2
5. 6 6 6 6 6 4 4 1
6. 5 5 5 5 5 3 3  
7. 4 4 4 4 4 2 2  
8. 3 3 3 3 3 1 1  
9. 2 2 2 2 2    
10. 1 1 1 1 1    

*Opomba: rezultati doseženi v kategoriji mladincev se pomnožijo s koeficientom 0,75.
 
 
 
 

Tabela 8: korekcijski faktor za DP (kolektivne športne panoge)
Nivo – stopnja tekmovanja Koeficient
1. liga 1
2. liga 0,5
3. liga 0,3
4. liga in nižje 0,1

 
Pri individualnih športnih panogah se upoštevajo največ trije rezultati treh različnih športnikov ali ekip. Pri
kolektivnih športnih panogah se upoštevajo največ trije rezultati. Na tekmovanju mora biti v posamezni
disciplini najmanj 6 tekmovalcev ali ekip, ki dosežejo uraden in dokazljiv rezultat, upoštevajo se rezultati
doseženi v članski in mladinski kategoriji (do 19 let). Rezultati doseženi v neolimpijskih športnih panogah se
pomnožijo s koeficientom 0,75.
 
Legenda:
OI Olimpijske igre
SP Svetovno prvenstvo najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
EP Evropsko prvenstvo najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
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Liga Točke
5. liga 1
4. liga 1,5
3. liga 2
2. liga 2,5
1. liga 3

SPo       Svetovni pokal najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
EPo       Evropski pokal najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
SI  Sredozemske igre
UNI      Univerzijada
DP Državno prvenstvo najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
DPo      Državni pokal najvišjega nivoja v posamezni športni panogi
OMT     Ostala mednarodna tekmovanja, ki so na koledarju posameznih nacionalnih športnih zvez
 
B3: Raven tekmovanja (člani, mladinci):
 
Tabela 9: Člani                                                          Tabela 10: Mladinci

 

 Liga Točke
3. liga 1
2. liga 1,5
1. liga 2

 
 
 
     Tabela 11: korekcijski faktor

Št. lig Koeficient
4 lige 0,8
3 lige 0,6
2 ligi 0,4
1 liga 0,2

 
Seštejejo se točke članske in mladinske ekipe. Kjer je manj lig, se točke pomnožijo s koeficientom.
 

22. člen
 
C: Elementi za opredelitev vrednotenja kakovosti letnega programa športa so:
 
C1: obseg programa:
-    število treningov na teden,
-    število mesecev vadbe na leto, končno vrednost v C1 sklopu določimo tako, da vrednost sklopa C1,
pomnožimo s koeficientom (tabela 12).
 

Tabela 12:
Št. treningov / teden Točke Št. mesecev vadbe / leto Koeficient
2 0,5 do vključno 8 0,7
3 do 4 1,5 9 in več 1,0
5 in več 3   

*Opomba: dolžina enega treninga se vrednoti z 90 minutami (1,5 ure).
C2: število vadbenih skupin:
-    število skupin znotraj posamezne starostne skupine se določi na podlagi tabele 13,
-    število vadečih v posamezni vadbenih skupini pa se določi glede na vrednosti v preglednici 2 in 3:
 

Tabela 13:
Število skupin Točke

1 0
2 0,5

3 ali več 1
 

Preglednica 2: Potrebno število športnikov v vadbenih skupinah – individualni športi:
Individualni športi

Športna panoga Cicibani/
cicibanke

Ml.
dečki/

St.
dečki/

Kadeti/
kadetinje
(do 17 let)

Mladinci/
mladinke
(do 19 let)

Člani /
članice
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(do 9 in do
11 let)

ml.
deklice
(do 13
let)

st.
deklice
(do 15
let)

(od 20
let
naprej)

Atletika 15 15 10 6 6 6
Avtomobilizem –
karting 5 5 5 5 5 5

Badminton 15 15 12 6 6 6
Balinanje 12 12 12 8 8 8
Borilni športi 15 14 10 7 7 7
Gimnastika 15 10 10 8 6 6
Golf 12 10 8 6 6 6
Jadranje 3 3 3 2 2 2
Kajakaštvo 3 3 3 2 2 2
Kegljanje 6 6 6 6 6 6
Kolesarjenje 5 5 5 3 3 3
Konjeništvo   8 8 6 6
Namizni tenis 12 12 10 6 6 6
Ostale športne
panoge

5 5 5 5 5 5

Plavanje 12 12 10 8 6 6
Ples 12 parov 10 parov 8 parov 6 parov 6 parov 6 parov
Pohodništvo –
orientacija

15 15 12 6 4 4

Smučanje alpsko 7 7 7 6 6 6
Smučanje teki 14 14 10 6 6 6
Strelstvo trap    6 6 6
Strelstvo 6 6 6 4 3 3
Šah 5 5 5 5 5 5
Športno plezanje 12 10 8 6 6 6
Tenis 6 4 4 3 3 3
Veslanje 3 3 3 2 2 2

 
 

Preglednica 3: Potrebno število športnikov v vadbenih skupinah – kolektivni športi:
Kolektivni športi

Športna
panoga

Cicibani/
cicibanke
(do 9 in
do11 let)

Ml. dečki/
ml.
deklice
(do 13
let)

St. dečki/
st.
deklice
(do 15
let)

Kadeti/
kadetinje
(do 17 let)

Mladinci/
mladinke
(do 19 let)

Člani /
članice
(od 20 let
naprej

Košarka 10 10 12 12 12 12
Mali nogomet 10 10 12 12 12 12
Nogomet 12 12 18 18 18 18
Odbojka 10 10 12 12 12 12
Rokomet 12 12 16 16 16 16
Druge panoge 16 16 16 16 16 16

 
C3: število športnikov v skupini:
-    v sklopu C ocenimo samo športnike ali ekipe (starostne kategorije), ki redno vadijo in redno nastopajo
na tekmovanjih nacionalne ali mednarodne panožne zveze – kriterij iz sklopa A1,
-    vadbena skupina se prizna le v primeru, ko je razmerje med Potrebnim številom športnikov v skupini –
preglednici 2 in 3 (PŠŠ) ter Dejanskim številom športnikov v skupin (DŠŠ), večje od 55%.
 

 
Tabela 14:

Razmerje PŠŠ / DŠŠ:
(Potrebno št. športnikov v skupini / Dejansko št.

športnikov v skupini)
Točke

do 55 % 0
od 56 do 65 % 0,5
od 66 do 85 % 1
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od 86 do 95 % 1,5
nad 96 % 2

 
C4: korekcijski faktor za starostne kategorije:
-    seštevek celotnega sklopa C pomnožimo s koeficientom glede na starostno kategorijo.
 

Tabela 15: korekcijski faktor za starostne kategorije
Starostna kategorija Koeficient
člani/članice, mladinci/mladinke, kadeti/kadetinje 1
st. in ml. dečki/deklice 0,75
st. cicibani/st. cicibanke, ml. cicibani/ml. cicibanke 0,5

 
23. člen

 
D: Elementi za opredelitev strokovne usposobljenosti kadra so (stopnja licence):  
-    v sklopu D upoštevamo posameznega strokovnega delavca (trenerja) samo pri eni ekipi (starostni
kategoriji),
-    strokovnega delavca (trenerja), ki je v klubu zaposlen kot profesionalec in ima z izvajalcem veljavno
delovno pogodbo, upoštevamo pri največ dveh ekipah (starostnih kategorijah).

 
Tabela 16:

Kazalec - lestvica Št. možnih točk
profesor športne vzgoje in najvišji trenerski naziv 3

najvišji trenerski naziv 2,5
profesor športne vzgoje in ostali trenerski nazivi 2

ostali trenerski nazivi 1
 

2. Merila za vrednotenje sofinanciranja trenerjev
 

24. člen
 
(1) Sofinancirajo se plačila trenerjev v naslednjih programih:
-    v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športih,
-    športnih panogah oz. disciplinah rednega programa OI,
-    programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
-    vrhunskega športa.
(2) Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-    izvajalec sprejme individualni letni program, ki ga potrdi strokovna komisija za izvedbo postopka
javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o
športnikih vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa,
-    izvajanje programa iz prejšnje točke vodijo trenerji, ki morajo imeti strokovno izobrazbo športne smeri
pridobljeno na višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge
stopnje ustrezne smeri ali ustrezno stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim
usposabljanjem,
-    izvajalec s trenerji, ki vodijo izvajanje programa, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju,
-    komisija poda pozitivno mnenje o letnem programu izvajalca in trenerja, ki izpolnjujejo pogoje iz prve
alineje,
-    sofinancira se 6 trenerjev različnih izvajalcev, ki dobijo najvišjo oceno letnega programa in so v rednem
programu olimpijskih iger.
 

25. člen
 
(1) V izbranih programih se plačila trenerjev sofinancira za obdobje največ enega leta.
(2) Za nadaljevanje sofinanciranja programov morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu, finančno
poročilo za preteklo leto in pozitivno mnenje komisije o programu, izvajalcu in trenerskemu delu.
(3) V primeru, če trener več ne izpolnjuje formalnih pogojev, ali poda komisija negativno mnenje, ali
izvajalec trenerja zamenja, mora izvajalec v osmih dneh obvestiti komisijo o zamenjavi in predložiti
dokumentacijo o novem trenerju.
 

26. člen
 
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporablja sistem točkovanja za vrednotenje programa
športa iz 20., 21., 22., in 23. člena.
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27. člen
 
Za vse vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom.
Sofinancira se največ en trener za enega izvajalca letnega programa športa.
 
3. Merila za vrednotenje sofinanciranja uporabe športnih objektov
 

28. člen
 
(1) Izvajalci, ki delujejo v Mestni občini Ptuj ter izvajajo letni program športa, imajo športne objekte v
uporabi prednostno za program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
(2) Izvajalci, ki izvajajo letni program športa ter nimajo zagotovljene športne infrastrukture, lahko za
sofinanciranje uporabe športnih objektov kandidirajo na razpisu Mestne občine Ptuj.
(3) Za izračun višine sofinanciranja najema oz. uporabe športnih objektov za izvajalce, ki nimajo
zagotovljene športne infrastrukture, se uporablja sistem točkovanja za vrednotenje programa športa iz 20.,
21., 22., in 23. člena.
 
4. Merila za vrednotenje sofinanciranja izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v
športu
 

29. člen
 
(1) Mestna občina Ptuj sofinancira izobraževanje strokovnega kadra za pridobitev ustreznih diplom in licenc
za izvajanje letnega programa športa.
(2) Strokovnim delavcem, ki izpolnjujejo pogoje, se sofinancirajo naslednje aktivnosti:
-    prijavnina, kotizacija.
(3) Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje:
-    dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju,
-    fotokopijo računa o opravljeni storitvi.
(4) Višina sofinanciranja se določi po naslednji tabeli:
 

Tabela 17:
 

Naziv programa Št. točk /
kandidata

Usposabljanje – pridobitev najvišjega trenerskega naziva v posamezni
športni panogi

5

Usposabljanje – pridobitev drugega najvišjega ali nižjega trenerskega
naziva v posamezni športni panogi

3

Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje 2
Izpopolnjevanje – licenciranje 1

 
5. Merila za vrednotenje sofinanciranja športnih prireditev
 

30. člen
 
(1) Mestna občina Ptuj sofinancira materialne stroške športnih prireditev. Sofinancirajo se mednarodne,
državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo v Mestni občini Ptuj.
(2) Višina sofinanciranja športnih prireditev se določi po naslednji tabeli:
 

Tabela 18:
 

Vrsta športne prireditve Št. točk
Mednarodna večdnevna prireditev 7
Mednarodna enodnevna prireditev 5
Državna večdnevna prireditev 4
Državna enodnevna prireditev 3
Regijska prireditev 2
Občinska prireditev 1

 
(3) Sofinancirani bodo le izvajalci športnih prireditev, ki zberejo najmanj 7 točk.
 
7.  Merila za vrednotenje sofinanciranja založniške dejavnosti
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31. člen

 
(1) Iz proračuna Mestne občine Ptuj se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti povezanih
s športno dejavnostjo v Mestni občini Ptuj.
(2) Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim
ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
(3) Višina sofinanciranja se določi po naslednji tabeli:
 

Tabela 19:
 

Naziv programa Št. točk
Strokovna literatura 5
Občasne publikacije 2
Propagandno gradivo 1

 
 
8.  Merila za vrednotenje sofinanciranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti
 

32. člen
 
(1) Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso.
Iz proračuna Mestne občine Ptuj se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno
vrednost za področje športa v Mestni občini Ptuj in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev.
(2) Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti
projekt znanstveno – raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno –
raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki
dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oz. anketiranju; 2. faza – poročilo o
opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela).
Kandidat lahko 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).
(3) Projekt znanstveno - raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:
-    uvod – širša predstavitev obravnavane problematike,
-    predmet, problem in namen dela,
-    cilje in hipoteze,
-    metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov),
-    metode obdelave podatkov.
(4) Višina sofinanciranja se določi po naslednji tabeli:

 
Tabela 20:

 
 Št. točk/raziskavo
                                    Naziv programa 1. leto 2. leto 3. leto
Celotna izvedba (meritve, obdelava rezultatov in
interpretacija) znanstveno – raziskovalnega dela,
pomembnega za razvoj športa v Mestni občini Ptuj

21 17 10

Meritve in obdelava podatkov znanstveno-raziskovalnega
dela, pomembnega za razvoj športa v Mestni občini Ptuj 11 7 -

Izvedba meritev za izdelavo znanstveno – raziskovalnega
dela, pomembnega za razvoj športa v Mestni občini Ptuj 4 - -

      
8. Merila za vrednotenje sofinanciranja informacijskega sistema na področju športa 
 

33. člen
 
(1) Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja
športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna Mestne občine
Ptuj se lahko financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe Mestne občine Ptuj in
nakup tehnologije.
(2) Višina sofinanciranja se določi po naslednji tabeli:
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Tabela 21:
 

Vrsta sistema Št. točk
Vodenje informacijskega sistema 5
Izdelava programa 4
Izdelava in vzdrževanje lastne spletne aplikacije 3
Nakup tehnologije za šport 2
Uporaba drugih spletnih aplikacij 1

 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 

34. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Mestni občini Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08, 12/09, 12/11 in 2/17).
 

35. člen
(veljavnost odloka)

 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.
 
Številka: 007-23/2017
Datum: 22. 1. 2018

Miran SENČAR,
                                                                                          župan Mestne občine Ptuj


