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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB, št. 14/10 
Odl.US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS št. 26/14) in 
17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14-UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 
5. redni seji dne 24.3.2015 sprejel 

PRAVILNIK O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE 

IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI PIRAN 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
        (vsebina) 

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Piran določa pogoje, postopke ter merila in normative 
za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih 
programov športa, ki so v občinskem javnem interesu. 
 

2. člen 
        (pogoji za sofinanciranje) 

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Piran lahko kandidirajo naslednji 
izvajalci športnih programov: 
� športna društva, 
� zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Piran, 
� zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 

dejavnosti na področju športa, 
� zavodi s področja primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. 
 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v 
občini Piran. 

3. člen 
       (pravica do sofinanciranja) 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
� imajo sedež v občini Piran, 
� v programe vključujejo občane piranske občine, 
� so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, 
� delujejo najmanj dve (2) leti, 
� svojo dejavnost opravljajo pretežno na območju občine Piran, 
� izvajajo programe javnega interesa v skladu z nacionalnim programom športa, 
� imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti, 
� imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu v/ na 

domicilnem objektu (izjema so sezonski športi: odbojka na mivki, ki ima zagotovljeno  redno 
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in programsko urejeno vadbo najmanj 24 tednov v letu na domicilnem objektu, in smučanje, 
ki se vrednoti kot posebni programi v prostočasni športni vzgoji otrok in mladine),  

� imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini ter seznam članov, 
� izvajalci, ki so že bili sofinancirani, so redno dostavljali podatke o članstvu, poročila o 

realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih ter so izkazali namensko rabo 
proračunskih sredstev v predhodnem proračunskem letu, 

� izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. 
 
II. VSEBINSKE DOLOČBE 

4. člen 
(vsebine sofinanciranja) 

Sofinancira se naslednje vsebine: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
1.1   PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:  

A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
B) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
C) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
D) POSEBNI PROGRAMI 

1.2   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

1.3   OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 

1.4   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN  
 VRHUNSKI ŠPORT 

1.5   KAKOVOSTNI ŠPORT 

1.6   VRHUNSKI ŠPORT 

1.7   ŠPORT INVALIDOV 

1.8   ŠPORTNA REKREACIJA 

1.9   ŠPORT STAREJŠIH 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
2. 1  USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 

 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
3. 1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 
4. 1 ŠPORTNI PROJEKTI 
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5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT 
 

6. PRILOGE 
Vsebine, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem programu športa v Občini Piran. 
 
III. ZAGOTOVITEV SREDSTEV 

5. člen 
        (zagotovitev sredstev) 

 
Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu tega pravilnika, so opredeljena v 
posebnih postavkah proračuna. 
 
Sredstva za sofinanciranje programov športa, ki jih izvajajo zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, opredeljeni znotraj vsebine prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, so 
opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna, ki jo koordinira Športni in mladinski 
center Piran. 
 
Izvajalcem se zagotavljajo sredstva na podlagi Meril za vrednotenje programov športa v Občini 
Piran, ki so sestavni del tega pravilnika. 
 
Višina sofinanciranja posameznih vsebin je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v 
občinskem proračunu. 
 
IV. POSTOPEK DO JAVNEGA RAZPISA, JAVNI RAZPIS IN IZBOR IZVAJALCEV  LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA 

6. člen 
       (javni razpis in postopek izbora) 

 
Predlog letnega programa športa za tekoče leto v Občini Piran pripravi strokovna služba 
Športnega in mladinskega centra Piran. Letni program športa za tekoče leto sprejme Občinski 
svet Občine Piran. 
  
Izbor programov izvajalcev športa, ki se jih bo sofinanciralo iz občinskega proračuna, se izpelje 
na podlagi javnega razpisa, ki ga za vsako proračunsko leto objavi Občina Piran v uradnem 
glasilu. 
 
Pred objavo razpisa imenuje župan/županja Občine Piran komisijo za presojo in ocenjevanje 
predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov, ki je sestavljena iz najmanj treh 
(3) članov. 
 
Vodenje postopkov javnega razpisa vodi komisija za presojo in ocenjevanje predlogov rednih 
letnih programov športa in športnih projektov. Strokovno in tehnično pomoč komisiji nudi 
strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran. 
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Natančen potek javnega razpisa, razpoložljivost razpisne dokumentacije, rok oddaje prijav in 
drugi pogoji javnega razpisa so opredeljeni v besedilu javnega razpisa. 
Predlog izbora programov izvajalcev letnega programa športa in predlog razdelitve razpoložljivih 
proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa pripravi komisija za presojo in 
ocenjevanje predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov. Izbor programov 
izvajalcev letnega programa športa in razdelilnik sredstev posameznim izvajalcem letnega 
programa športa potrdi župan/županja Občine Piran. 
 
V. VREDNOTENJE PROGRAMOV 

7. člen 
          (vrednotenje programov športa) 

 
Vrednost sofinanciranja programov športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev na 
ustreznih postavkah proračuna Občine Piran za področje športa in od realizacije ciljev glede na 
pričakovane dosežke izvajalcev. 
 
Vrednost programov po merilih, ki so sestavni del tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost 
točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih programih izvajalcev za vsako leto 
posebej. Ura se šteje kot šolska ura (45 minut).  
  
VI. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

8. člen 
       (sklenitev pogodb) 

 
Občina Piran ter Športni in mladinski center Piran skleneta z izvajalci, izbranimi na podlagi 
razpisa, tripartitne pogodbe za tekoče koledarsko leto, v katerih se določi: 
 
� vsebino in obseg programa, 
� čas realizacije programa, 
� pričakovane dosežke glede na cilje v programu, 
� višino sredstev za dogovorjene programe, 
� način prejemanja odobrenih sredstev, 
� druge medsebojne pravice in obveznosti.       

9. člen 
       (postopek do sklenitve pogodb) 

 
Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi, ki so že bili sofinancirani, lahko sofinancirajo 
v skladu s sklepom o začasnem financiranju Občine Piran, in sicer v višini dvanajstin dodeljenih 
sredstev v preteklem proračunskem letu. Po izvedbi javnega razpisa in podpisa pogodb za 
tekoče leto, se sredstva poračunajo. 
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VII. DOLŽNOSTI IZVAJALCA 
10. člen 

(dolžnosti izvajalca) 
 

Porabniki proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni: 
� izvajati dogovorjene programe najmanj v obsegu, ki se ga opredeli v pogodbi, 
� namensko koristiti prejeta proračunska sredstva, 
� oddati v pogodbeno določenih rokih poročila o izvedbi programov, 
� posredovati dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa pristojnim strokovnim službam 

Občine Piran in Športnega in mladinskega centra Piran. 
 

VIII. NADZOR 
11. člen 

      (nadzor) 
 
Nadzor nad izvajanjem programov izvaja strokovna služba Športnega in mladinskega centra 
Piran in Občine Piran. Nadzor se izvaja z napovedanimi obiski in nenapovedanimi obiski. Ob 
obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega podpišeta in prejmeta en (1) izvod izvajalec in 
en (1) izvod strokovna služba Športnega in mladinskega centra Piran. 
 
V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ob obisku ugotovi, da izvajalec programa 
ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se o tem 
pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne izvajati 
programa v skladu opredelitvijo v pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.    
 
IX. KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
      (veljavnost) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v v uradnem glasilu. 
 

13. člen 
      (spremembe in dopolnitve) 

 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku kot je bil sprejet 
ta pravilnik. 

14. člen 
      (sprejem) 

 
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati vsi akti, ki so do sedaj urejali to področje v občini 
Piran. 
 
Številka: 671-1/2015       Župan Občine Piran 
Piran, 24.3.2015           Peter Bossman 
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MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA  
V OBČINI PIRAN 

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI 
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine je redna športna vadba od predšolskega do 
vključno srednješolskega obdobja, ki obsega širok spekter športnih dejavnosti: od obšolskih 
športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih programov otrok in 
mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo društva in drugi 
izvajalci. 
 
A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa. 
 
PROGRAMI: 
� Mali sonček, 
� Naučimo se plavati, 
� drugi prostočasni športni programi. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Gibalni/športni program Mali sonček in program Naučimo se plavati sta nacionalna 

prostočasna športna programa, zato se sofinancira dejanske stroške v višini razlike, ki je ne 
zagotovi država. 

� Drugi prostočasni športni programi so prostočasne športne dejavnosti predšolskih otrok v 
izvedbi športnih društev ter drugih izvajalcev, ki jih izvaja ustrezno strokovno izobražen ali 
strokovno usposobljen kader, kjer je v skupini najmanj 8 in največ 20 otrok –  sofinancira se: 

� strokovni kader do 80 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
� uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
B) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je redna dejavnost otrok od 6. do 15. leta 
starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. 
PROGRAMI: 
� Zlati sonček, 
� Krpan, 
� Naučimo se plavati, 
� Šolska športna tekmovanja, 
� Hura, prosti čas, 
� drugi prostočasni športni programi. 
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POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Hura, prosti čas so nacionalni prostočasni športni 

programi, zato se sofinancira dejanske stroške v višini razlike, ki je ne zagotovi država. 
� Šolska športna tekmovanja – sofinancira se: 

� prijavnine na tekmovanja, 
� stroške prevoza na tekmovanja nad občinskim nivojem, 
� pogojno stroške za prehrano za tekmovanja izven občine Piran, 
� nagrade in stroške pri organizaciji tekmovanj, 
� uporabo športnih objektov. 

� Drugi prostočasni športni programi so: 
� Interesne športne dejavnosti otrok v osnovnih šolah v športnih panogah prednostnega 

programa v izvedbi športnih društev ter drugih izvajalcev, kjer je v skupini število otrok 
določeno na podlagi normativov v šolstvu –  sofinancira se: 

- strokovni kader do 160 ur na skupino v višini 10 točk na uro. 
� Do 20-urni tečaji v osnovnih šolah s prioriteto vodnih športov, prednostno v izvedbi 

izvajalcev iz Občine Piran, in drugi športni programi v osnovnih šolah, kjer je v skupini 
število otrok določeno na podlagi normativov v šolstvu in nacionalnih panožnih športnih 
zvez – sofinancira se dejanske stroške izvedbe na podlagi predhodne odobritve. 

� Programi vodene redne vadbe v izvedbi športnih društev in drugih izvajalcev, ki jih izvaja 
ustrezno strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader, kjer je v skupini število 
otrok določeno na podlagi normativov nacionalnih panožnih športnih zvez – sofinancira se: 

- strokovni kader do 160 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
- uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
C) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se 
prostovoljno vključujejo v programe športa. 
PROGRAMI: 
� Šolska športna tekmovanja, 
� drugi prostočasni športni programi. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Šolska športna tekmovanja – sofinancira se: 

� prijavnine na tekmovanja, 
� stroške prevoza na tekmovanja nad občinskim nivojem, 
� pogojno stroške za prehrano za tekmovanja izven občine Piran, 
� nagrade in stroške pri organizaciji tekmovanj, 
� uporabo športnih objektov. 

� Drugi prostočasni športni programi so programi vodene redne vadbe v izvedbi športnih 
društev in drugih izvajalcev, ki jih izvaja ustrezno strokovno izobražen ali strokovno 
usposobljen kader, kjer je v skupini število otrok določeno na podlagi normativov v šolstvu – 
sofinancira se: 

� strokovni kader do 160 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
� uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 
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D) POSEBNI PROGRAMI 
Posebni programi so programi, ki vsebujejo nekatere elemente, ki so za šport značilni 
(tekmovanje, fizična aktivnost) in ki jih ni mogoče uvrstiti po kriterijih za športne panoge, so pa v 
Občini Piran razširjeni, tradicionalni in priljubljeni. Med posebne programe se uvršča sezonske 
športne panoge. 
 
PROGRAMI: 
� smučanje, 
� programi taborniških društev, 
� programi planinskih društev, 
� modelarstvo, 
� drugi programi. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA:  
� Izvajanje posebnih programov ustreza vsebini prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. 
� Posebni programi so programi vodene redne vadbe v izvedbi društev in drugih izvajalcev, ki 

jih izvaja ustrezno strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader, kjer je v skupini 
število udeležencev določeno na podlagi normativov nacionalnih panožnih zvez – sofinancira 
se: 

� strokovni kader do 160 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
� uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami. 
Mednje uvrščamo otroke in mlade, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo 
pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami delno ali v celoti 
zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živijo, zato 
potrebujejo prilagojeno izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. Športna 
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za 
vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega 
rednega šolskega športnega udejstvovanja.  
 
PROGRAMI: 
� Zlati sonček, 
� Krpan, 
� Naučimo se plavati, 
� šolska športna tekmovanja s prilagojenim programom, 
� drugi prostočasni športni programi. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati so nacionalni prostočasni športni programi, zato se 

sofinancira dejanske stroške v višini razlike, ki je ne zagotovi država. 
� Šolska športna tekmovanja – sofinancira se: 

� prijavnine na tekmovanja, 
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� stroške prevoza na tekmovanja nad občinskim nivojem, 
� pogojno stroške za prehrano za tekmovanja izven občine Piran, 
� nagrade in stroške pri organizaciji tekmovanj, 
� uporabo športnih objektov. 

� Drugi prostočasni športni programi so interesne športne dejavnosti otrok v osnovnih šolah s 
prilagojenim programom, kjer je v skupini število otrok določeno na podlagi normativov v 
šolstvu – sofinancira se: 

� strokovni kader do 160 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
� uporaba objekta na osnovi točkovanja v v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Obštudijske športne dejavnosti so programi športne vadbe študentov v študijskem obdobju, ki je 

podaljšano obdobje mladostništva, v katerem je potrebno omogočiti nadaljevanje spodbude na 

poti do gibalno kompetentne osebnosti. 

 
PROGRAMI: 
� organizirane oblike športnih dejavnosti. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Obštudijski športni programi so programi redne vadbe v izvedbi športnih društev in drugih 

izvajalcev, ki jih izvaja ustrezno strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader, kjer je 
v skupini število študentov določeno na podlagi normativov v šolstvu – sofinancira se: 

� strokovni kader do 80 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
� uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI                                                                                                                     

ŠPORT 
Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja 
vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo 
načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z 
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v 
športnih društvih in njihovih zvezah ter nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga 
izvaja strokovno izobražen ali strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu.  
 
Sofinancira se prednostni program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v izbranih športnih panogah olimpijskega programa, in sicer: 
� INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE, 
� KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE – MOŠKI , 
� KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE – ŽENSKE. 
Prednostni program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
v Občini Piran upošteva tradicijo športa, lokalno razširjenost in lokalno zmožnost za kakovostno 
športno udejstvovanje s poudarkom na športih, ki se odvijajo na morju, ob njem in v njem.  
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Izbor izvajalcev, ki bodo sofinancirani znotraj prednostnega programa, se opravi na vsaka štiri 
leta oziroma na srednjeročno obdobje. Izbor opravi komisija za presojo in ocenjevanje 
predlogov rednih letnih programov športa in športnih projektov, imenovana v tekočem letu.  
 
Pogoj za sofinanciranje je izdelava srednjeročnega načrta razvoja športne panoge in priložena 
druga zahtevana dokazila ter, v kolikor je bil izvajalec že sofinanciran, poročilo za preteklo 
srednjeročno obdobje. Izvajalci so uvrščeni v prvo prednostno kategorijo. 
 
V kolikor izvajalec ne izpolnjuje tega pogoja, se ga uvrsti v ostali prednostni program in se ga 
vrednoti v višini polovice ur prednostnega programa, ki je določena za prvo kategorijo. 
 
POSTOPEK IZBORA izvajalcev prednostnega program športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v Občini Piran: 
športne panoge se najprej razvrsti znotraj posameznih športnih panog olimpijskega programa, 
kjer so ovrednotene po merilih z ustreznim številom točk. Končno razvrstitev se dobi na podlagi 
seštevka točk, kjer najvišjemu seštevku točk pripada prvo mesto; športna panoga z najvišjim 
številom osvojenih točk je uvrščena na najvišje mesto (prvo mesto za najvišje število doseženih 
točk, drugo mesto za naslednje najvišje število točk itd.).  
 
Športne panoge, ki so v končni uvrstitvi dosegle prva tri mesta, so Izbrane športne panoge v  
programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in so 
priloga temu pravilniku. 
 
MERILA ZA RAZVRŠČANJE prednostnih programov športne vzgoje otrok in mladine, ki so 
usmerjeni v v vrhunski šport: 
 
1. Osnovni pogoji: 

• Ustreznost programa z jasno opredeljenim srednjeročnim načrtom dela: 
večja ustreznost:   3 točke 
srednja ustreznost:   2 točki 
manjša ustreznost:  1 točka 

• Možnost trženja in pridobivanja sredstev iz drugih virov: 
dobre zmožnosti:  2 točki 
solidne zmožnosti:  1 točka 
 
2. Prostorski pogoji: 

• Zagotovljena uporaba objekta za vadbo in tekmovanja: 
lasten objekt:   3 točke 
najem:    2 točki 
brez objekta in drugo: 1 točka 

• Ustreznost objekta: 
odlični pogoji:   3 točke 
dobri pogoji:   2 točki 
slabi pogoji:   1 točka 
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3. Kadrovski pogoji: 

• Strokovno izobražen ali strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu: 
pretežna ustreznost:  3 točka 
srednja ustreznost:  2 točki 
neustreznost:   1 točka 

• Možnost zaposlitve strokovno izobraženega kadra v projektu nacionalnih in občinskih 
panožnih športnih šol: 
v celoti izpolnjeni pogoji:  3 točke 
delno izpolnjevanje pogojev: 2 točki 
neizpolnjevanje pogojev: 1 točka 
 
4. Kazalci kakovosti: 

• Uvrstitve ekip in posameznikov v državnem prvenstvu in na mednarodnih tekmovanjih v 
zadnjem štiriletnem obdobju: 
najvišja uvrstitev:  3 točke 
srednja uvrstitev:  2 točki 
najmanjša uvrstitev:  1 točka 

• Število kategoriziranih športnikov v zadnjem štiriletnem obdobju: 
največje število:  3 točke 
srednje število:  2 točki 
najmanjše število:  1 točka 
 
5. Kazalci razširjenosti: 

• Število vključenih vadbenih skupin v tekmovalne sisteme (od 1. stopnje/U10, U11 do 6. 
stopnje/U20, U21): 
4 do 6 stopenj:  3 točke 
do 3 stopnje:   2 točki 
do 1 stopnje:   1 točka 

• Število ligaških tekmovanj, državnih prvenstev in drugih večjih športnih tekmovanj: največje 
število:    3 točke 
srednje število:   2 točki 
najmanjše število:  1 točka  
 
PROGRAMI:  
� prednostni programi so razporejeni v šest starostnih stopenj: 

I. stopnja:   U10, U11  do 240 ur, 
II. stopnja:    U12, U13 od 240 do 400 ur, 
III. stopnja:  U14, U15 od 300 do 800 ur, 
IV. stopnja:  U16, U17 od 400 do 1100 ur, 
V. stopnja:   U18, U19 od 400 do 1100 ur, 
VI. stopnja:  U20, U21 od 400 do 1100 ur. 
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POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Sofinancirajo se prednostni programi športnih društev, kjer je v posamezni skupini v 

individualnih športih najmanj pet (5) športnikov, v kolektivnih športih je število določeno na 
podlagi normativov nacionalnih panožnih športnih zvez –  sofinancira se: 

- strokovni kader do višine priznanih ur na skupino v višini 15 točk na uro, 
- uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta, 
- materialni stroški glede na rang tekmovalnega sistema in sicer se število točk za 

strokovni kader korigira: 
          * s korekcijskim faktorjem 1,1 za obalno-kraško tekmovanje, 
          * s korekcijskim faktorjem 1,2 regijsko ali enotno državno tekmovanje, 
          * s korekcijskim faktorjem 1,3 za državno tekmovanje po ligaškem sistemu. 

� V kolikor je dejansko število športnikov manjše, se vrednost sofinanciranja sorazmerno 
zmanjša. 

� Posameznemu izvajalcu v posamezni športni panogi se za vsako stopnjo prizna le ena (1) 
skupina, vsako dodatno skupino znotraj posamezne stopnje se vrednoti v obsegu 
prostočasne športne vzgoje otrok. 

� Sofinancira se programe kategoriziranih športnikov mladinskega razreda (MLR) na podlagi 
veljavne kategorizacije za tekoče leto, kjer se priznajo sredstva v višini 5 točk na posameznika 
v vrednosti točke programov vrhunskega športa. Upošteva se seznam kategoriziranih 
športnikov po podatkih v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez. 

� V športnih panogah, ki imajo več svetovnih krovnih organizacij, se upoštevajo samo rezultati 
tekmovanj krovne organizacije, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite. 

� Dodatno se sofinancira prevoze na tekmovanja državnega prvenstva izven Občine Piran v 
oddaljenosti najmanj 50 km v višini dejanskih stroškov najugodnejšega uradnega ponudnika 
in na podlagi predhodne odobritve – sredstva za sofinanciranje so opredeljena v posebni 
postavki občinskega proračuna. 

� Dodatno se  sofinancira zdravniške preglede registriranih športnikov, za katere je obvezen, v 
višini dejanskih stroškov izvedbe na podlagi predhodne odobritve – sredstva za 
sofinaniciranje so opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna. 

� Sofinancira se zaposlovanje strokovno izobraženega kadra v projektu nacionalnih in 
občinskih panožnih športnih šol v skladu s pravilnikom za sofinanciranje zaposlovanja 
trenerjev v občini Piran (priloga tega pravilnika) in sicer do tri (3) trenerje v tekočem 
srednjeročnem obdobju – sredstva za sofinanciranje so opredeljena v posebni postavki 
občinskega proračuna. 

 
1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT 
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in 
športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do 
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ). 
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PROGRAMI: 
Tabela Vrednotenje kakovostni šport: 

RANG TEKMOVANJA IZVAJALEC JE VKLJUČEN V 
TEKMOVANJE MLADIH 

IZVAJALEC NI VKLJUČEN V 
TEKMOVANJE MLADIH 

prva stopnja tekmovanja – 
nastopanje v I. državni ligi: 

do 480 ur do 320 ur 

druga stopnja tekmovanja – 
nastopanje v II. državni ligi: 

do 400 ur do 240 ur 

tretja stopnja tekmovanja – 
nastopanje v III. državni ligi: 

do 320 ur do 160 ur 

četrta stopnja tekmovanja – 
nastopanje v nižjih ligah: 

do 240 ur do 160 ur 

enotno tekmovanje za naslov 
državnega prvaka: 

do 240 ur do 160 ur 

kategorizirani športniki 
državnega razreda (DR): 

10 točk 10 točk 

 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Programi kakovostnega športa so programi redne vadbe športnikov in športnih ekip v 

članskih starostnih kategorijah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova 
državnega prvaka, kjer je v posamezni skupini v individualnih športih najmanj pet (5) 
športnikov, v kolektivnih športih je število določeno na podlagi normativov nacionalnih 
panožnih športnih zvez –  sofinancira se: 

� uporaba objekta v višini ur v Tabeli Vrednotenje kakovostni šport na osnovi 
točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

� V kolikor je dejansko število športnikov manjše, se vrednost sofinanciranja sorazmerno 
zmanjša. 

� Posameznemu izvajalcu v posamezni športni panogi se vrednoti le ena (1) skupina, vsako 
dodatno skupino se vrednoti v obsegu polovičnega števila priznanih ur. 

� Sofinancira se programe kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR) na podlagi 
veljavne kategorizacije za tekoče leto in sicer v višini 10 točk na posameznika v vrednosti 
točke programov vrhunskega športa. Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov po 
podatkih v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 

� Dodatno se sofinancira prevoze na tekmovanja državnega prvenstva izven Občine Piran v 
oddaljenosti najmanj 50 km v višini dejanskih stroškov najugodnejšega uradnega ponudnika 
in na podlagi predhodne odobritve – sredstva za sofinanciranje so opredeljena v posebni 
postavki občinskega proračuna. 

� Dodatno se  sofinancira zdravniške preglede registriranih športnikov, za katere je obvezen, v 
višini dejanskih stroškov na podlagi predhodne odobritve – sredstva za sofinaniciranje so 
opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna. 

� Dodatno se sofinancira uporaba objekta za izvedbo ligaških tekmovanj v športnih objektih, ki 
so v lasti Občine Piran – sredstva za sofinanciranje so opredeljena v posebni postavki 
občinskega proračuna. 
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1.6 VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki so si pridobili status kategoriziranega 
športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.  
 
PROGRAMI: 
Programi vrhunskega športa so priprave kategoriziranih športnikov na podlagi veljavne 
kategorizacije za tekoče leto – priznajo se sredstva na posameznika v razmerju: 
� svetovni razred (SR) v višini:  50 točk 
� mednarodni razred (MR) v višini:  25 točk 
� perspektivni razred (PR) v višini:  15 točk 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov po podatkih v zadnjih Obvestilih 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
� Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo na zadnji dan roka prijave na javni razpis 

včlanjene kategorizirane športnike. 
� V športnih panogah, ki imajo več svetovnih krovnih organizacij, se upoštevajo samo rezultati 

tekmovanj krovne organizacije, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite. 
� Kategorizirane športnike v športnih panogah, ki niso prednostni program, se dodatno 

vrednoti v višini 5 točk za vsak posamezni status kategorizacije. 
� Dodatno se sofinancira uvrstitev na Olimpijske igre (OI) in sicer za priprave, udeležbo na OI in 

tekmovalno opremo za nastop na OI v okviru razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, 
ki so opredeljena v posebni proračunski postavki. 

� Dodatno se  sofinancira zdravniške preglede registriranih športnikov, za katere je obvezen, v 
višini dejanskih stroškov na podlagi predhodne odobritve – sredstva za sofinaniciranje so 
opredeljena v posebni postavki občinskega proračuna. 

 
1.7 ŠPORT INVALIDOV 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom. 
 
PROGRAMI: 
� športni programi za invalide. 
  
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Športni programi za invalide so programi organizirane redne vadbe v skupinah, ki so 

oblikovane v skladu z doktrino invalidskega športa – sofinancira se: 
- strokovni kader do 80 ur na skupino v višini 10 točk na uro, 
- uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta. 

 
 
 
 



   

15 

 

1.8 ŠPORTNA REKREACIJA 
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne 
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako 
programov tekmovalnega športa. Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma 
družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali 
zabave. 
 
PROGRAMI: 
� organizirana športna vadba. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Programi športne rekreacije so programi redne vadbe v izvedbi športnih društev in drugih 

izvajalcev, kjer je v skupini najmanj 12 članov in članic, v različnih športnih panogah – 
sofinancira se: 

- uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta, 
- usposobljen strokovni kader do 80 ur na skupino v višini 10 točk na uro. 

� Izvajalec mora organizirati najmanj eno (1) večjo športno-rekreativno prireditev na leto. 
 
1.9 ŠPORT STAREJŠIH 
Šport starejših je športno-rekreativna dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. Predstavlja 

nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti 

posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.  

  

PROGRAMI: 

� vodena športna dejavnost za starejše. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Programi športa starejših so programi redne vadbe v izvedbi športnih društev in drugih 

izvajalcev, kjer je v skupini najmanj 8 članov in članic, v različnih športnih panogah – 
sofinancira se: 

- uporaba objekta na osnovi točkovanja v Tabeli Točkovanje uporabe objekta, 
- pogojno usposobljen strokovni kader do 80 ur na skupino v višini 10 točk na uro. 

 
 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
4.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
S podporo programom usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov se zagotovlja temelje 
za programe športa in njihov razvoj.    
 
PROGRAMI: 
� pridobitev nazivov za strokovnega delavca v športu, 
� potrjevanje licenc strokovnega delavca v športu.  
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POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Sofinancira se kotizacije za licenčne seminarje in licenčnine na osnovi točkovanja v Tabeli 

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, vendar ne več od dejanskih stroškov. 
� Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki so v svojem programu načrtovali usposabljanje in 

spopolnjevanje svojega kadra. 
� Sredstva se vsem izvajalcem povrnejo enkrat (1x) letno, najkasneje do konca meseca 

novembra za tekoče leto. 
� Za ustrezno vlogo za povrnitev sredstev se šteje fotokopija pridobljenega potrdila o 

usposobljenosti oziroma licenci in fotokopija dokazila o vplačani kotizaciji oziroma licenčnini. 
� Če poteka program usposabljanja oziroma spopolnjevanja za predvidenim rokom povrnitve 

stroškov, ki je praviloma v mesecu decembru, se sredstva na podlagi dostavljenih dokazil, 
povrnejo po realizaciji v skladu s pogoji. 

 
Tabela Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

PROGRAMSKE 
VSEBINE 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA PROGRAMA ELEMENTI VREDNOST 
ELEMENTOV 

 
USPOSABLJANJE 

Šolanje: 
1. stopnja: vaditelj, trener pripravnik, C-program 
2. stopnja: učitelj, trener, B-program 
3. stopnja: višji trener, inštruktor, A-program 

 
Kotizacija 

 

 
1. stopnja: do 25 T 
2. stopnja: do 30 T 
3. stopnja: do 35 T 

 
IZPOPOLNJEVANJE 

Potrjevanje licenc: 
- sodniki in drugi 
- trenerji 

 
Licenčnina 

Na posameznika: 
1-2 T 
2-3 T 

 
 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
Zagotovitev možnosti osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij. 
  
PROGRAMI: 
� osnovni materialni stroški za delovanje. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Delovanje športnih organizacij obsega zagotavljanje osnovnega delovanja društev in drugih 

izvajalcev programov športa, ki ponujajo kakovostne športne storitve z značajem javne 
dobrine – sofinancira se: 

- število let delovanja po naslednjem točkovanju: 
 

LETA DELOVANJA  ŠTEVILO TOČK 

3  – 10 let 100 

11 – 20 let 200 

21 – 30 let 300 

nad 30 let 400 
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- število članov s plačano članarino ali število registriranih tekmovalcev: 
 

ŠTEVILO ČLANOV ŠTEVILO TOČK ALI ŠTEVILO EKIP/TEKMOVALCEV ŠTEVILO TOČK 

20 – 50 100 ALI 1 – 2 ekipi / 8 – 24 tekmovalcev 100 

51 – 100 200 ALI 3 – 5 ekip / 24 – 40 tekmovalcev 200 

NAD 100 300 ALI nad 5 ekip /  24 – 40 tekmovalcev 300 

 
� Izvajalcem, ki imajo status društva v javnem interesu in potrdilo priložijo, se skupno število 

doseženih točk korigira s korekcijskim faktorjem 1,1. 
 
 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
4.1 ŠPORTNI PROJEKTI 
Projekti na področju športa pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo 
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. 
 
PROGRAMI: 
� športne prireditve (organizirana športna srečanja in tekmovanja) prijaviteljev, ki imajo sedež 

v Občini Piran ali izvajajo projekt na/za območje Občine Piran. 
 
POGOJI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
� Sofinancira se športne projekte na podlagi javnega razpisa, ki ga 1x letno objavi Občina 

Piran. 
� Pogoji javnega razpisa in kriteriji za vrednotenje so vsakoletno objavljeni v besedilu razpisa. 
� Kriteriji za vrednotenje projektov s področja športa so priloga temu pravilniku. 
 
 

5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT 
Področje javne športne infrastrukture zahteva učinkovito in dostopno izrabo  mreže obstoječih 
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi. 
Športni prostori v šolah morajo biti kar najbolje izkoriščeni, tudi za potrebe učencev, staršev in 
društev zunaj šolskih delovnih dni. Tako je mogoče ustvariti povezave med športom v družini, 
šoli in društvih. Javni športni objekti v občinski lasti se morajo uporabljati v javno dobro in za 
namen, za katerega so bili zgrajeni. 
 
Občina sofinancira ure vadbe v javnih športnih objektih, ki so v občinski lasti in s katerimi, v 
skladu z Odlokom o ustanovitvi, upravlja in jih vzdržuje: 
� javni zavod Športni in mladinski center Piran, to so: 

� Športna dvorana Lucija, 
� Telovadnica Stadion Piran, 
� Nogometno igrišče stadion Piran z umetno travo, 
� zunanje rokometno igrišče Piran, 
� zunanje košarkarsko igrišče Piran, 
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� Montažna dvorana Lucija, 
� Malo-nogometno igrišče z umetno travo Lucija,  
� zunanje rokometno igrišče Lucija, 
� zunanje košarkarsko igrišče Lucija, 
� večnamensko športno igrišče Sečovlje, 
� Atletski stadion Sečovlje, 
� Veslaški dom Piran, 
� pokrito Balinišče Beli križ, 
� Strelski dom Piran, 
� Trim kabinet Fazan Lucija. 

� osnovne in srednje šole, to so: 
� telovadnica OŠ Sečovlje, 
� telovadnica Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, 
� telovadnica OŠ Cirila Kosmača Piran, 
� telovadnica Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, 
� telovadnica Centra za korekcijo sluha in govora Portorož. 

Dogovor o uporabi športnih objektov, ki so v lasti Občine Piran za vadbo in tekmovanja, je v 
prilogi. 

 
 

6. PRILOGE 
Priloge obravnava in sprejme Strokovni svet Športnega in mladinskega centra Piran.     

6.1  TABELA TOČKOVANJE UPORABE OBJEKTA NA ENO (1 ) ŠOLSKO URO 

6.2  IZBRANE ŠPORTNE PANOGE V PROGRAMIH ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, 

USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

6.3  PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE ZAPOSLOVANJA TRENERJEV V OBČINI PIRAN 

6.4  KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROJEKTOV S PODROČJA ŠPORTA 

6.5  DOGOVOR O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV, KI SO V LASTI OBČINE PIRAN, ZA VADBO 

 IN TEKMOVANJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


