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Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – 

ZSDP in 15/03 – ZOPA), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega 

programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah (UPB1) (Uradni vestnik Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 65/16), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 

80/18), Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 (Uradni 

vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 92/19) in Letnega programa športa v 

Občini Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2019 (Uradni vestnik občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah št. 92/19) Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah objavlja 

 

JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah za leto 2019 

 

1. člen 

(Naročnik) 

Naročnik javnega razpisa je OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH, Vitomarci 71, 2255 

Vitomarci. 

 

2. člen 

(Pravna podlaga) 

Javni razpis je objavljen na podlagi: 

 drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 

15/03 – ZOPA), 

 8. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v 

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah (UPB1) (Uradni vestnik Občine Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah št. 65/16),  

 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 80/18), 

 Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 (Uradni 

vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 92/19) in  

 Letnega programa športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2019 (Uradni 

vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 92/19). 

 

3. člen 

(Predmet javnega razpisa) 

Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2019 in 

sofinanciranje naslednjih vsebin: 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 



1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.4. Športna dejavnost študentov 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

3.1. Kakovostni šport 

3.2. Vrhunski šport 

4. ŠPORT INVALIDOV 

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

5.2. Športne prireditve 

5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez 

 

4. člen 

(Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis) 

Na razpis se lahko prijavijo: 

- registrirana športna društva, 

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za 

opravljanje dejavnosti na področju športa, 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 

in neprofitne, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 

 

5. člen 

(Pogoji) 

Izvajalci športnih vsebin morajo za prijavo na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da so najmanj eno leto registrirani  s sedežem v občini v skladu z veljavno zakonodajo 

in izvajajo programe, namenjene občanom občine; 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, 

- vsako leto predložijo poročilo o realizaciji programov. 

 

Vsaka vloga na razpis mora vsebovati: 

- podatke o vlagatelju, 

- navedbo programov za katere vlagatelj kandidira,  

- opis načrtovanih programov, 

- dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, 

- dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov, 

- dokazilo o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 

- obvezne priloge k prijavljenim programom. 

 



6. člen 

(Višina sredstev) 

Višina skupnih razpisanih sredstev, ki je na razpolago za izbor izvajalcev letnega programa 

športa znaša 4.000,00 EUR. 

 

7. člen 

(Merila za vrednotenje športnih vsebin) 

Merila za vrednotenje programov športa so del razpisne dokumentacije. 

 

8. člen 

(Poraba dodeljenih sredstev) 

Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena do konca leta 2019. 

 

9. člen 

(Rok za prijavo na razpis) 

Vlogo z zahtevanimi vsebinami je potrebno poslati oz. oddati v zaprti ovojnici najpozneje do 

1. 4. 2019 do 12. ure na naslov:  

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci 

«Javni razpis šport – Ne odpiraj«. 

Vloge, poslane po pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka. 

Javni razpis je objavljen v Uradnem vestniku Občine Sv. Andraž v Slov. goricah. Razpisna 

dokumentacija pa na spletni strani www.sv-andraz.si, prav tako se lahko dvigne v sprejemni 

pisarni Občine Sv. Andraž v Slov. goricah ali se na zahtevo posreduje po elektronski pošti 

(zahtevo pošljite na: info@svandraz.si). 

 

10. člen 

(Postopek obravnavanja vlog) 

Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge, ugotovi 

njihovo popolnost in v 8 dneh od odpiranja pisno pozove predlagatelje, ki so oddali 

nepopolne prijave k dopolnitvi vlog. Odpiranje vlog bo predvidoma 3. 4. 2019. 

Vloga društva ali organizacije mora biti izdelana natančno, kar pomeni, da se društva pri 

pripravi vloge ravnajo po točkah Pogojev in meril za vrednotenje programov športa v Občini 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 

programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. K tako 

pripravljeni prijavi se ustrezno k vsaki točki priložijo obvezna dokazila.  

Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, 

obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, nepopolne prijave, ki jih vlagatelji 

v roku ne dopolnijo se s sklepom zavržejo. 

O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 60-tih dneh od datuma, ko 

se zaključi razpisni rok. 

Z izbranimi izvajalci bo županja sklenila letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov 

v letu 2019. 

 

 

 

 

 

http://www.sv-andraz.si/
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12. člen 

(Dodatne informacije) 

Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom na Občini Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah je Petra Breznik, tel.: 02/757-95-30 ali elektronski naslov: info@svandraz.si.  

 

 

Datum: 4. 3. 2019 

Številka:  671-3/2019-3 

 županja 

 Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

Darja Vudler l. r.

mailto:info@svandraz.si


PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah za leto 2019 

 
A) SPLOŠNI PODATKI IZVAJALCA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 

1. POPOLNI NAZIV IZVAJALCA    

 

  ____________________________________________________________                         

                                                                       

2. TOČEN NASLOV IZVAJALCA_______________________________ 

     

pošta  ____________________ 

 

E-POŠTA:  ________________________ 

     

 

3.  POŠTO POŠILJATI NA NASLOV (popolni naslov)            

      

 ___________________________________________________________       

 

4. TRANSAKCIJSKI RAČUN ŠT: ___________________________, 

     

    odprt pri banki ___________________________________________ 

                                                                                                      

5. DAVČNA ŠTEVILKA   ________________________ 

 

6. MATIČNA ŠTEVILKA _________________________ 

 

7. KONTAKTNA OSEBA, TEL. ŠT. ________________________________________________ 

 

8. POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE _________________________________ 

 

 

B) PODATKI O FUNKCIJAH 

 

FUNKCIJA 

 

IME IN PRIIMEK TOČEN NASLOV 
TELEFON ALI 

GSM 

Predsednik    

Podpredsednik    

Sekretar    

Računovodja    



 

 

ŠPORTNA PANOGA, S KATERO SE IZVAJALEC PRETEŽNO UKVARJA 

 

Naziv 

panoge 

 

 

    Lahko navedete tudi več panog, če so si po obsegu programa enakovredne. 

 

 

ČLANSTVO V NACIONALNI ŠPORTNI ZVEZI 

 

Naziv zveze  

Izvajalec je član zveze  DA NE 

Zveza je član OKS DA NE 

     Vpišite točen naziv vaše nacionalne športne zveze ter navedite ali ste včlanjeni v to zvezo 

in ali je zveza včlanjena v OKS - ZŠZ. 

 

D) ODGOVORNA OSEBA, KI JE IZPOLNILA RAZPISNE OBRAZCE 

 IME  IN 

PRIIMEK 
 

 TELEFON  

 FUNKCIJA  

 

E) Priloge: 

PRILOGA 1 

 Dokazilo o vpisu v register  

 Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu 

 Statut društva 

PRILOGA  2 

 Seznam članov, ki dejansko plačujejo članarino, potrjen z žigom društva in 

podpisom predsednika 

PRILOGA 3 

 Poročilo o izvedbi športnih vsebin 

 Dokazilo o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa 

preteklega leta 

 Zaključno poročilo 

 

Prijavo na javni razpis je potrebno oddati na priloženih originalnih obrazcih z vsemi 

prilogami in dokazili, ki so v skladu z javnim razpisom. Posamezne dokumente in dokazila 

je potrebno vložiti na ustrezno mesto k vsaki posamezni prijavljeni vsebini ter jo 

ustrezno označiti. 

 



 

IZJAVA 

 

Odgovorna oseba izvajalca športnega programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, 

kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev programov, ki jih prijavljamo na razpis za 

financiranje športnih programov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

 

S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tej prijavi, 

ustrezajo dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo občine dostavili potrebna dokazila. 

 

Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem 

programu kandidiramo na razpisu le enkrat. 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

_______________________ 

 

 

Žig 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

 

1.1 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista – npr. 

plavanje in ste jih čez leto izvajali v dveh skupinah, potem zraven programa navedite «2x«! 

Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi): 

a. Zlati sonček 

b. Naučimo se plavati 

c. Ciciban planinec 

d. Ostali programi:    ___________________________________ 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

 1._____________  

 2._____________  

 3._____________  

 4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

 1._____________  

 2._____________  

 3._____________  

 4._____________  

(Priloga: seznam otrok z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in krajevna 

opredelitev) 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

1. Odprti objekti       

2. Telovadnica OŠ Vitomarci:             

3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

(Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________  

 

Propagandno gradivo: DA – število izvodov: _________  NE 

Vrsta propagandnega gradiva: ___________________________________________  

 

 

 

 



1.2 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

 

1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista – npr. 

plavanje in ste jih čez leto izvajali v dveh skupinah, potem zraven programa navedite «2x«! 

Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi): 

 

a. Zlati sonček (prvo triletje) 

b. Krpan (drugo triletje) 

c. Naučimo se plavati 

d. Ostali programi:    ___________________________________ 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam otrok z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in krajevna 

opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):_____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci:             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

Propagandno gradivo: DA – število izvodov: _________  NE 

Vrsta propagandnega gradiva: ___________________________________________  

Občinsko šolsko prvenstvo za posamezni program (organizacija in izpeljava, navedi): 

   1. da ne _________________________________ 

   2. da ne _________________________________ 

   3. da ne _________________________________ 

   4. da ne _________________________________ 



1.2.2  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista – npr. 

imate dve skupini cicibanov, ki izvajata program športa posebej, potem zraven programa 

navedite «2x«! Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to 

skupino v celotni vlogi.) in obkrožite ali je individualni ali kolektivni šport: 

 

a. Cicibani/ke (9 let in mlajši)    Vrsta športa: I (individualni)   K (kolektivni) 

b. Mlajši dečki/deklice (10-12 let)   I      K 

c. Starejši dečki/deklice (13-14 let)   I      K 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam otrok z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in krajevna 

opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

1. Odprti objekti       

2. Telovadnica OŠ Vitomarci:             

3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

Materialni stroški: DA   NE 

 

Vrsta materialnih stroškov: ___________________________________________  

 

(Priloga: dokazilo o uvrstitvi posamezne prijavljene skupine v tekmovalni sistem!) 

 

 



 
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

(Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi.) 

 

Prilagojeni programi: DA  NE 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

 

(Priloga: seznam otrok z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in krajevna 

opredelitev) 

 

 
Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):_____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

1. Odprti objekti       

2. Telovadnica OŠ Vitomarci:             

3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

 

 

 

 

 



1.3 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 

1.3.1  Interesna športna vzgoja mladine 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista - npr. 

imate dve skupini, ki izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite 

«2x«! Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi.): 

 

a. Mladi od 15. do 20 let 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam vadečih z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in 

krajevna opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine:__________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista - npr. 

imate dve skupini, ki izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite 

«2x«! Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi.): 

 

a. Mlajši mladinci in mladinke (15-16 let) 

b. Starejši mladinci in mladinke (17-19 let) 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam vadečih z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in 

krajevna opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

(Priloga: dokazilo o uvrstitvi posamezne prijavljene skupine v tekmovalni sistem!) 

 

 

 

 



1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi. 

 

Prilagojeni programi: DA  NE 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam vadečih z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in 

krajevna opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):___________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

1. Odprti objekti       

2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 



1.4 ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista - npr. 

imate dve skupini, ki izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite 

«2x«! Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi.: 

 

a. Različne športne panoge 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam vadečih z navedbo letnice rojstva ter ime mentorja ter časovna in 

krajevna opredelitev) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):___________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

 

 

 

 

 



2. ŠPORTNA REKREACIJA 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če sta dva programa ista - npr. 

imate dve skupini, ki izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite 

«2x«! Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi.): 

 

a. Različne športne panoge 

b. Različne športne panoge (socialno in zdravstveno ogroženi in nad 65 let) 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):___________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Socialno in zdravstveno ogroženi v skupini pri posameznem programu (število udeležencev 

v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

5._____________ 

(Priloga: dokazilo o vključitvi socialno in zdravstveno ogroženih oseb v prijavljene 

skupine) 

 

 

 

 

 

 



Starejši od 65 let v skupini pri posameznem programu (število udeležencev v posamezni 

skupini):     

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

5._____________ 

 (Priloga: dokazilo o vključitvi starejših oseb v prijavljene skupine) 

 

 

Strokovni kader: DA – navedba števila in oznaka skupine): ____________________  

 

                                       NE 

 

 

2.1 Dodatna merila – merilo razširjenosti 

 

Število aktivnih udeležencev: 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga : seznam aktivnih udeležencev) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI  ŠPORT 

 

3.1 Kakovostni šport 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če imate npr. dve skupini, ki 

izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite «2x«! Če je več skupin se 

vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni vlogi.): 

 

a. Individualni športi 

b. Kolektivni športi 

c. Miselne igre 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali 

nacionalnem nivoju) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine ):__________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

 

3.1.1. Dodatna merila (Priloga: seznam registrskih številk članov) 

Merilo razširjenosti 

Število registriranih športnikov posameznega društva/izvajalca: ___________ 

 

 

 



Merilo sodelovanja 

Tekmovanja v ligi (obkroži): 

a. 1. državna liga 

b. 2. državna liga 

c. 3. državna ali nižja liga 

Merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip (Priloga: potrdilo o sodelovanju v 

organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju) 

 

Vrsta športa (obkroži): 

1. Kolektivni športi 

a. 1. državna liga 

b. 2. državna liga 

c. 3. državna liga 

 

2. Individualni športi 

 

Uvrstitev v pretekli sezoni (obkroži): 

a. 1.-3. mesto 

b. 4-8. mesto 

 

Obkroži: 

a. člani 

b. mladinci 

c. mlajši 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Vrhunski šport 

 

Obkrožite naziv programa, ki ste ga izvedli na eno skupino (če imate npr. dve skupini, ki 

izvajata program športa posebej, potem zraven programa navedite «2x«! Če je več skupin se 

vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni vlogi.): 

 

a. Individualni športi 

b. kolektivni športi 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali 

nacionalnem nivoju) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznaka skupine): _____________ 

 

3.2.1. Dodatna merila (Priloga: seznam registrskih številk članov) 

Merilo razširjenosti 

Število registriranih športnikov posameznega društva/izvajalca: ___________ 

 

 



Merilo sodelovanja 

Tekmovanja v ligi (obkroži): 

a. 1. državna liga 

b. 2. državna liga 

c. 3. državna ali nižja liga 

Merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip (Priloga: potrdilo o sodelovanju v 

organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju) 

 

Vrsta športa (obkroži): 

1. Kolektivni športi 

a. 1. državna liga 

b. 2. državna liga 

c. 3. državna liga 

 

2. Individualni športi 

 

Uvrstitev v pretekli sezoni (obkroži): 

a. 1.-3. mesto 

b. 4-8. mesto 

 

Obkroži: 

a. člani 

b. mladinci 

c. mlajši 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ŠPORT INVALIDOV 

 

Če je več skupin se vsako posebej označiti in ta oznaka mora biti za to skupino v celotni 

vlogi. 

 

Število posameznih skupin: _________ 

 

Velikost posamezne skupine (število udeležencev v posamezni skupini):   

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

Št. ur posameznega programa na skupino na leto (število ur v posamezni skupini): 

1._____________  

2._____________  

3._____________  

4._____________  

(Priloga: seznam vadečih z dokazili o invalidnosti) 

 

 

Najem objekta – plačilo najemnine (obkroži): DA – za programe (navedi oznake 

skupine):____________________________ 

 

NE  

Vrsta najetega objekta:  

   1. Odprti objekti       

   2. Telovadnica OŠ Vitomarci             

   3. Športna dvorana, večja od telovadnice, minimalne mere 40x20m 

 (Priloga: dokazilo o najemu objekta) 

 

Strokovni kader: da ne 

 

Strokovni kader (število in oznake skupine): _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

 

5.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

 

Število oseb: ________ 

 

Število dni izobraževanja: ___________ 

 

Vrsta izobraževanja: ____________________________________ 

(Priloga: Potrdilo izvajalca usposabljanja, opredeljeno s programom in cilji) 

 

 

 

5.1.1 Strokovne ekskurzije 

 

Naziv strokovne ekskurzije: ____________________________ 

 

 

Čas in kraj: _______________________________________ 

 

 

Število udeležencev strokovne ekskurzije: _____________ 

 

 

Namen/cilj strokovne ekskurzije:  

_________________________________________________________________________ 

(Priloga: Vabilo članom društva na strokovno ekskurzijo in seznam udeležencev z 

njihovimi podpisi) 

 

 

5.2 ŠPORTNE  PRIREDITVE 

Obkrožite in pripišite naziv prireditve, kraj in datum:  

 

 

a. Samostojno izvedena prireditev na območju občine 

 

1._________________________________________________  

 

2._________________________________________________  

 

3._________________________________________________  

 

4._________________________________________________  

 

 

 

 



 

b. Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih društev v občini 

 

1._________________________________________________  

 

2._________________________________________________  

 

3._________________________________________________  

 

4._________________________________________________  

 

 

c. Sodelovanje posameznega udeleženca društva na občinski prireditvi 

 

1._________________________________________________  

 

2._________________________________________________  

 

3._________________________________________________  

 

4._________________________________________________  

 

 

d. Organizacija strokovnega predavanja za občane 

 

1._________________________________________________  

 

2._________________________________________________  

 

3._________________________________________________  

 

4._________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. Sodelovanje na prireditvi izven občine  

 

1._________________________________________________  

 

2._________________________________________________  

 

3._________________________________________________  

 

4._________________________________________________  

 

Obvezne priloge (pripišite št. priloge k posamezni točki in priloge označite):   

 vabilo na prireditev ali predavanje in dokazilo o plačanih računih za to prireditev ali 

predavanje 

 original potrdilo organizatorja prireditve o aktivni udeležbi z navedbo udeleženih 

 od občine potrjen seznam članov društva, ki so sodelovali na občinski prireditvi 

 

Število nastopajočih skupin, ki so sodelovale pri samostojno izvedenem programu:  

 

1.____________  

 

2.____________  

 

3.____________  

 

4.____________ 

 

(Priloga: potrdilo in seznam nastopajočih skupin) 

 
 

6. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNIH ZVEZ  

 

Število članov društva iz Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah: _________ 

 

Število članov društva iz druge občine: __________ 

 

(Priloga: Seznam aktivnih članov za tekoče leto z njihovimi podpisi ali dokazilo o plačani 

članarini za tekoče leto) 

 

Društvo deluje v javnem interesu: DA  NE 

(Priloga: Odločba o statusu) 

 

Delovanje društva (obkroži): 

a. na nivoju občine 

b. na nivoju države 

c. na mednarodnem nivoju 

 



Na podlagi 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni 

vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), je Občinski svet Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, na svoji 12. redni seji, dne 4.2.2017 sprejel uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o 

sofinanciranju izvajalcev programov letnega program športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, ki obsega: 

- Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah št. 

31/11); 

- Pogoji in merila za vrednotenje programov športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah (Uradni 

vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, št. 45/13); 

- Sprememba pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v 

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, 

št. 56/15). 

 

P R A V I L N I K 

o sofinanciranju izvajalcev programov letnega program športa  

v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

(UPB1) 

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

  

1. člen  

(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, ki so v javnem interesu, v Občini Sv. Andraž v Slov. 

goricah (v nadaljevanju: občina).  

(2) Pogoji in merila za vrednotenje programov športa so obvezni in sestavni del pravilnika in se 

sprejemajo skupaj s pravilnikom po enakem postopku.  

 

2. člen  

Ta pravilnik ureja: 

- postopek dodeljevanja finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje vsebin letnega programa 

športa, 

- postopek vrednotenja vsebin s področja športa na podlagi meril, 

- pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis). 

 

3. člen  

Izvajalci športnih programov so: 

- registrirana športna društva, 

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje 

dejavnosti na področju športa, 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne, 

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 

 

4. člen 

(1) Izvajalci športnih programov navedeni v prejšnjem členu imajo pravico do sofinanciranja 

programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so najmanj eno leto registrirani  s sedežem v občini v skladu z veljavno zakonodajo in izvajajo 

programe, namenjene občanom občine, 



- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih športnih aktivnosti, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa. 

- vsako leto predložijo poročilo o realizaciji programov 

(2) Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 

programa športa. 

 

II. VSEBINE ŠPORTA 

 

5. člen  

Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in letnim programom športa največ naslednje 

vsebine: 

 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

1.4. Športna dejavnost študentov 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

3.1. Kakovostni šport 

3.2. Vrhunski šport 

4. ŠPORT INVALIDOV 

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

5.2. Športne prireditve 

5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez 

 

6. člen 

(1) Vrednost sofinanciranih športnih programov iz letnega programa športa je odvisna od vsakoletnih 

razpoložljivih sredstev v proračunu občine za področje sofinanciranja športnih programov in se 

opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz posameznih določb meril, za vsako 

leto posebej. 

(2) Za izvajanje letnih programov športa so določena podrobnejša merila, ki so sestavni del tega 

pravilnika in vsebujejo pogoje in merila za: 

- višino sofinanciranja posameznih programov, 

- število udeležencev posameznega programa, 

- izvajanje programov 

- razvrstitev športnih panog oziroma programov v skupine in razrede, 

- vrednotenje programov športa. 

  

 

 



7. člen 

(1) Izvajanje občinskih programov športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski 

svet občine za vsako leto posebej.  

(2) Z letnim programom se določi področja, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto 

dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov posameznih področij.  

(3) S sprejetjem občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa 

športa.  

 

III. JAVNI RAZPIS 

 

8. člen  

Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 

- navedbo naročnika (naziv, sedež), 

- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 

- predmet javnega razpisa, 

- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis, 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin, 

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

- merila za vrednotenje športnih vsebin, 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 

- rok za prijavo na razpis, 

- datum odpiranja vlog, 

- način dostave predlogov, 

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

dokumentacijo, 

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

 

9. člen 

Javni razpis se po sprejetju proračuna in letnega programa športa objavi v Uradnem vestniku Občine 

Sv. Andraž v Slov. goricah in na spletni strani občine, posebej pa občinska uprava obvesti vsa društva 

in organizacije v občini o objavi razpisa. 

 

10. člen 

Vsaka vloga na razpis mora vsebovati: 

- podatke o vlagatelju, 

- navedbo programov za katere vlagatelj kandidira,  

- opis načrtovanih programov, 

- dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, 

- dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje programov, 

- dokazilo o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 

- obvezne priloge k prijavljenim programom. 

 

Prijavitelj se na javni razpis prijavi s programi po zaporedju meril, ki so priloga tega pravilnika z 

ustreznimi prilogami k posameznemu programu. 

 

IV. KOMISIJA 

 

11. člen 

(1) Izbor programov se izpelje najmanj enkrat letno na podlagi javnega razpisa in sicer po sprejetju 

proračuna in letnega programa športa. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem 

pravilnikom. 



(2) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predsednika 

in dveh članov, od katerih je eden izmed predstavnikov občinske uprave, dva pa izmed 

predstavnikov odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Funkcija predsednika 

in članov komisije ni združljiva s funkcijo predsednika ali člana društva, ki se lahko prijavi na javni 

razpis na podlagi tega pravilnika.  

12. člen 

Naloge komisije so: 

- odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis, 

- ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev, 

- vrednotenje športnih programov, skladno z merili, 

- sestava zapisnika o delu, 

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

 

13. člen 

(1) Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge, ugotovi njihovo 

popolnost in v 8 dneh od odpiranja pisno pozove predlagatelje, ki so oddali nepopolne prijave k 

dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni od prejema pisnega poziva k 

dopolnitvi. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji v roku ne dopolnijo občinska uprava s sklepom zavrže. 

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo. O pritožbi 

odloča župan s sklepom. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni 

spor pred pristojnim sodiščem. 

14. člen 

Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki vsebuje: 

- naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog, 

- imena in podpise navzočih članov komisije, 

- predmet javnega razpisa, 

- imena in nazive prijaviteljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja z navedbo formalno 

nepopolnih vlog in navedbo popolnih vlog, 

- oceno posameznih športnih vsebin v skladu z določbami meril. 

Zapisnik podpišejo predsednik in navzoči člani komisije. 

 

14.a. člen 

Pred obveščanjem izvajalcev o izbranih projektih in o višini odobrenih finančnih sredstev , vso 

dokumentacijo razpisa pregleda odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. V 

kolikor le ta ugotovi nepravilnosti, mora komisija ponoviti pregledovanje in ponovno odločiti o višini 

odobrenih sredstev. O pregledu se zapiše zapisnik, katerega podpišejo vsi člani odbora in ga 

posredujejo komisiji.  

 

 

15. člen 

(1) Komisija poda po opravljenem pregledu predlog izbranih izvajalcev letnega programa športa in 

delitve razpoložljivih sredstev na podlagi meril in višine proračunskih sredstev in ga posreduje 

občinski upravi, ki s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini odobrenih finančnih 

sredstev. Občinska uprava obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev tudi vse vlagatelje vlog, ki niso 

bili izbrani, pri čemer mora v obrazložitvi navesti razloge za svojo odločitev. 

(2)  Hkrati s sklepom o izboru župan pozove izbrane izvajalce športnih vsebin k podpisu pogodbe. 

 

 

 

 

 



V. PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

16. člen 

Zoper sklep iz prvega odstavka prejšnjega člena je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo. O pritožbi 

odloča župan s sklepom. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni 

spor pred pristojnim sodiščem. 

 

VI. SKLENITEV POGODBE O SOFINANCIRANJU 

 

17. člen 

Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. 

Obvezne sestavine pogodbe so:  

- naziv in naslov izvajalca, 

- vsebina in obseg izbranega programa, 

- čas realizacije programa, 

- pričakovani dosežki,  

- višina dodeljenih sredstev, 

- način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev, 

- rok v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih 

rezultatih, 

- določilo o vrnitvi dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v primeru 

nenamenske porabe sredstev, 

- druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 

18. člen 

Če izvajalec pogodbe ne podpiše in vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za 

podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin na področju 

športa. 

 

19. člen 

(1) O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:  

- poročilo o izvedbi športnih vsebin, 

- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa, 

- zaključno poročilo. 

(2) Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi. 

(3) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. 

 

20. člen 

(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem 

pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi. 

(2) V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se 

sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti v 

občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu 

občine. 

 

Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah št. 31/11) vsebuje 

naslednji prehodni in končni določbi: 

 

 



»VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

  

21. člen   

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah št. 22/2010).  

  

22. člen   

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sv. Andraž v Slov. 

goricah.«   

 

Datum: 4.2.2016 

Številka: 007-1/2016-18 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah  

Županja: Darja Vudler l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pogoji in merila za vrednotenje programov športa v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 

 

I. POSEBNI POGOJI 

 

a. Višina sofinanciranja 

Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema. Izračun 

vrednosti točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine v okviru 

letnega programa športa. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim 

številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev posameznega športnega programa.  

 

 

b. Število udeležencev posameznega programa 

Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov je pri programih določeno minimalno število 

udeležencev. V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega programa se 

pri izračunu upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Najvišje možno število skupin v okviru 

posameznega programa je štiri. 

 

 

c. Izvajanje programov 

Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ce prijavijo samo v enem od športnih programov, ki 

ga prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, 

se morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega sistema. 

 

 

d. Razvrstitev športnih panog v skupine in razrede 

- 1. skupina: KOLEKTIVNE športne panoge s športnimi igrami, v katerih športniki tekmujejo v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka. 

- 2. skupina: INDIVIDUALNE športne panoge z disciplinami, v katerih športniki tekmujejo v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka. 

- 3. skupina: MISELNE športne igre (npr. šah, bridge …). 

- 4. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo različne športno – rekreativne programe. 

 

 

II. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENIH SKUPINAH 

A. Individualni športi 

Športna 

panoga 

Cicibani 

Cicibanke 

Ml. 

dečki-

ce 

St. 

deč

ki-

ce 

Ml. 

mladinci

-ke 

St. 

mladinci

-ke 

Kakovostn

i šport 

Atletika 15 15 10 6 6 6 

Borilni 

športi 

20 14 10 7 7 7 

Gimnastika 15 10 10 8 6 6 

Namizni 

tenis 

12 12 10 6 6 6 

Strelstvo 

trap 

 6 6 6 

Strelstvo 

zračna 

puška 

12 12 12 8 6 6 

 



 

B. Kolektivni športi 

Športna 

panoga 

Cicibani 

Cicibanke 

Ml. dečki-ce St. dečki-ce Ml. 

mladinci-ke 

St.  

mladinci-ke 

Kakovostni 

šport 

Košarka 12 12 12 12 12 12 

Mali 

nogomet 

12 12 12 12 12 12 

Nogomet 18 18 18 18 18 18 

Odbojka 12 12 12 12 12 12 

Rokomet 16 16 16 16 16 16 

Druge 

panoge 

16 16 16 16 16 16 

 

C. KOREKCIJSKI FAKTORJI - Športni objekti 

OBJEKTI FAKTOR 

Odprti objekti 1 

Telovadnica OŠ Vitomarci 1,5 

Športna dvorana, večja od telovadnice, 

minimalne mere 40 x 20 m 

2 

 

 

 

 

D. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 

 

 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

 

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 

izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov 

na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni 

pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za “fair play”, strpnost, 

spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti. 

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati 

le s sredstvi, ki jih uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se moramo 

dejstva, da kar na gibalnem področju zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več 

nadoknaditi. 

 

 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 

 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih 

letih življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih 

spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za 

optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati osnovna gibalna znanja, z ustreznimi 

vsebinami in oblikami športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti 

razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno 

potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati tudi na zdravje predšolskih 

otrok. 

 

 



 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 

Ovrednoteni so športni programi predšolskih otrok do vstopa v šolo, ki se s športno dejavnostjo 

prostovoljno ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega sistema. 

Naziv programa Velikost 

skupine 

Objekt Strokovni kader Propagandno 

gradivo (knjižice, 

medalje…) 

št. ur št. točk št. ur št. točk št. točk 

Zlati sonček 8-12 50 50 50 50 15 

Naučimo se plavati 8 10 10 10 10 15 

Ciciban planinec do 20 60 60 60 60 15 

Ostali programi do 20 60 60 60 60 15 

 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki so 

prostovoljno vključeni v športne programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj 

otroka in mladostnika se je potrebno zavzemati, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.  

Naziv programa Velikost 

skupine 

Objekt Strokovni 

kader 

Propagandn

o gradivo 

Šolska 

prvenstva 

št. ur št. točk št. ur št. točk št. točk št. točk 

Zlati sonček (prvo triletje) do 20 80 80 80 80 15 30 

Krpan (drugo triletje) do 20 80 80 80 80 15 30 

Naučimo se plavati 8-12 10 10 10 10 10 30 

Ostali programi do 20 80 80 80 80 15 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek 

je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje 

učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog – trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem 

obdobju zorenja mladih športnikov.  

V programe se lahko vključijo otroci od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne 

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina 

programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.  

Izvajalci programov (“panožnih športnih šol”), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo izpolnjevati 

prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna 

panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem 

Slovenije-Združenjem športnih zvez.  

 

Naziv 

programa 

Normativ 

vadbenih 

ur 

Velikost skupine Elementi za 

vrednotenje 

 

Vrednost elementov 

Cicibani-ke 

(9 let in mlajši) 

 

240 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

240 t./skupino 

240 t./skupino 

70 t./skupino (idnivid.) 

140 t./skupino (kolekt.) 

Mlajši dečki-ce 

(10 – 12 let) 

240-400 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

240-400 t./skupino 

240-400 t./skupino 

100 t./skupino (idnivid.) 

200 t./skupino (kolekt.) 

Starejši dečki-ce 

(13-14 let) 

400-800 Tabela A. in B. Objekt 

Strokovni kader 

Materialni stroški 

400-800 t./skupino 

400-800 t./skupino 

130 t./skupino (idnivid.) 

260 t./skupino (kolekt.) 

 

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

 

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Prilagojeni programi 10 80 80 80 80 

 

1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo 

v športne programe.  

Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju 

primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja 

in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, 

alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.  

 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Mladi od 15. do 20. let do 20 80 80 80 80 



 

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje 

vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo 

omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju 

šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah (športnih oddelkih).  

Programi, ki jih lahko imenujemo “panožne športne šole”, se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, 

kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določita Ministrstvo za 

šolstvo in šport in OKS -ZŠZ.  

 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Mlajši mladinci in 

mladinke (15-16 let) 

Tabela A. in B. 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

Starejši mladinci in 

mladinke (17-19 let) 

Tabela A. in B. 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

 

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

 

Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta  je v tem obdobju namenjena 

predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na 

uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, 

tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Prilagojeni programi 10 80 80 80 80 

 

1.4. Športna dejavnost študentov 

 

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu 

delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja 

ter integriteti osebnosti. 

 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Različne športne panoge 20 80 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ŠPORTNA REKREACIJA 

 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati 

človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati 

upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike 

dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 

prostega časa.  

 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Različne športne panoge 20 80 80  

Različne športne panoge 

(socialno in zdravstveno 

ogroženi in nad 65 let) 

20 80 80 80 80 

Obvezna priloga : 

Št. 1 : Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 

2.1. Dodatna merila 

2.1.1. Merilo razširjenosti 

Število aktivnih udeležencev Do 10 Do 20 Do 30 Do 50 Do 80 Več kot 

100 

Število točk 10 15 20 25 30 35 

 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

3.1. Kakovostni šport 

 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo 

objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega 

športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.  

 

Naziv programa Velikost skupine Objekt 

Št. ur Št. točk 

Individualni športi Tabela A. in B.  320  320 

Kolektivni športi Tabela A. in B.  320  320  

Miselne igre 12  320  320 

Obvezna priloga: 

Št. 1: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 

3.2. Vrhunski šport 

 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 

perspektivnega razreda.  

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Individualni športi 6  1200  1200 1200 1200 

Kolektivni športi 10  1200  1200 1200 1200 

Obvezna priloga: 

Št. 1: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 



 

3.3. Dodatna merila 

 

3.3.1. Merilo razširjenosti (velja za 1.,2. in 3. skupino) 

Število registriranih športnikov 

posameznega društva/izvajalca 

Do 10 Do 20 Do 30 Do 50 Do 80 Več kot 

100 

Število točk 100 150 200 250 300 350 

Obvezna priloga: 

Št. 2: Seznam registrskih številk članov 

 

3.3.2. Merilo sodelovanja 

Tekmovanja v ligi Število točk 

1. državna liga 800 

2. državna liga 500 

3. državna ali nižja liga 300 

Obvezna priloga: 

Št. 2: Seznam registrskih številk članov 

 

3.3.3. Merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip  

 

Kolektivni športi (velja za 1. skupino):  

Liga Uvrstitev v pretekli sezoni Število točk 

Člani Mladinci Mlajši 

1. državna liga 1.-3. mesto 1000 900 800 

4.-8. mesto 900 800 700 

2. državna liga 1.-3. mesto 700 600 500 

4.-8. mesto 600 500 400 

3. državna ali 

nižja liga 

1.-3. mesto 400 300 200 

4.-8. mesto 300 200 100 

Obvezna priloga: 

Št. 1: Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 

Individualni športi (velja za 2. in 3. skupino): 

Liga Uvrstitev v pretekli sezoni Število točk 

Člani Mladinci Mlajši 

Državno 

prvenstvo 

1.-3. mesto 200 180 160 

4.-8. mesto 190 170 150 

Obvezna priloga : 

Št. 1 : Potrdilo o sodelovanju v organiziranem tekmovanju na nivoju zvez ali nacionalnem nivoju 

 

4. ŠPORT INVALIDOV 

 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 

revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s 

športom. 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Št. ur Št. točk Št. ur Št. točk 

Vsi programi 10 80 80 80 80 

 

 



 

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

 

Enourno izobraževanje za eno osebo  2 

 

Opombe: 

Točkuje se samo izobraževanje, ki se nanaša na področje delovanja prijavitelja. Večdnevno 

izobraževanje se pomnoži s številom dni krat število točk (1). 

Obvezna priloga :  

- potrdilo izvajalca usposabljanja, opredeljeno s programom in cilji 

 

5.1.1. Strokovne ekskurzije  

Strokovna ekskurzija prijavitelja ( št. udeležencev x ) 2 

 

Opombe k točki 4.  

Točkujejo se samo strokovne ekskurzije, ki se nanašajo na področje delovanja prijavitelja. Točkuje se 

število udeležencev krat število točk (1). 

 

Obvezna priloga :  

- vabilo članom društva na strokovno ekskurzijo 

- seznam udeležencev z njihovimi podpisi 

 

5.2. Športne prireditve 

Športne prireditve lahko pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski 

učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo 

materialni stroški. 

Prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 

izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji 

dovoljena vsakomur. 

 

Samostojno izvedena prireditev na območju občine 100 

Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih društev v občini 40 

Sodelovanje posameznega udeleženca prijavitelja na občinski prireditvi 4 

Organizacija strokovnega predavanja za občane  40 

Sodelovanje na prireditvi izven občine 60 

 

Opombe: 

Točkujejo se samo javni programi oziroma prireditve (ne točkujejo se občni zbori društev, praznovanje 

zasebnih zabav). 

Točkujejo se samo organiziranja strokovnih predavanj, katerih predavatelj je strokovnjak za področje 

predavanja in ni član prijavitelja. 

Obvezna priloga:  

- vabilo na prireditev ali predavanje in dokazilo o plačanih računih za to prireditev ali 

predavanje 

- original potrdilo organizatorja prireditve o aktivni udeležbi z navedbo udeleženih 

- od občine potrjen seznam članov društva, ki so sodelovali na občinski prireditvi  

 

 

 

 



5.2.1 Dodatni kriterij za samostojno izveden program 

                                                                                        Točke 

Sodelovanje še vsaj ene do vključno pet nastopajočih skupin 60 

Sodelovanje šest in več nastopajočih skupin 100 

Obvezna priloga: potrdilo in seznam nastopajočih skupin 

 

5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez 

 

Za vsakega člana društva iz domače občine 2 

Za vsakega člana društva iz druge občine 1 

Za status društva, ki deluje v javnem interesu (odločba o statusu) 20 

Obvezna priloga: seznam aktivnih članov za tekoče leto z njihovimi podpisi ali dokazilo o plačani 

članarini za tekoče leto 

 

 Delovanje                TOČKE 

Na nivoju občine  

  

50 

Na nivoju države     100 

Na mednarodnem nivoju   150 

ZA VSAKO DEJAVNOST POSEBEJ IZVAJALEC PREDLOŽI OBVEZNE PRILOGE! ČE DOKAZIL 

PO POZIVU K DOPOLNITVI VLOGE NE PRILOŽI, SE DEJAVNOST NE UPOŠTEVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), v skladu z usmeritvami Nacionalnega 

programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 popr.) in Pravilnika o postopkih 

za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (uradni list RS, št.: 50/70, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 

in 81/16) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik 

Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15), je občinski svet Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah, na svoji 24. redni seji, dne 15. 2. 2018 sprejel 

 

PRAVILNIK  

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa 

športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev programov letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 65/16), 

  

se  drugi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:   

 

»Vrednotenje vlog za sofinanciranje programov, prispelih na javni razpis, opravi Komisija za 

vrednotenje vlog javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov letnega programa športa (v 

nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.  

Komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov, od katerih mora biti eden izmed predstavnikov 

občinske uprave.« 

 

2. člen 

se 13. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»Razpisno dokumentacijo in javni razpis pripravi občinska uprava. Občinska uprava tudi vodi 

upravni postopek za dodelitev sredstev. Zoper odločitev o dodelitvi sredstev je možno podati 

pritožbo županu občine v roku osem dni od prejema odločbe oziroma sklepa. O pritožbi odloči župan 

v roku 15 dni od prejema pritožbe.« 

 

3. člen 

se 14. a člen črta  

4. člen 

se 15. člen črta  

5. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah. 

 

Številka: 007-2/2018-13 

Datum: 15. 2. 2018 

Darja Vudler l. r. 

              županja  

                                                                                                Občine Sveti Andraž  

                                                                                               v Slovenskih goricah  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523

