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GRADIVO PRIPRAVIL : Urad občinske uprave 

 

Nosilec : Jože DUKARIČ 

 

PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart ( MUV, št. 14/2010) in 3., 7.. in 9. člena Zakona o 

športu ( Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 ) se sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart, kot je predložen.                                                                                                                    



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart ( MUV, št. 14/2010 ) in 3., 7. in 9. člena Zakona o 

športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03) je Občinski svet Občine Lenart, na ___________               

seji, dne________ 2017,  sprejel  

 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  PRAVILNIKA 

O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 

LENART 
 

 

1. člen 

 

Spremeni in dopolni se 4. člen (pogoji za sofinanciranje programa športa) tako, da  

glasi: 

 

»Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofinanciranje programa športa : 

- da imajo sedež dejavnosti na območju Občine Lenart in pretežni del – najmanj 70 % 

  prijavljenih članov,  s stalnim prebivališčem na območju Občine Lenart. Pri točkovanju na 

podlagi množičnosti se društvom oziroma klubom, ki se ukvarjajo izključno z rekreativno 

dejavnostjo, upošteva najmanj 70 % delež za vse prijavljene rekreativne športnike skupaj, 

pri društvih oziroma klubih, ki pa se ukvarjajo tako z rekreativno dejavnostjo kot 

kakovostnim športom, pa se upošteva najmanj 70 % delež za vse prijavljene rekreativne 

športnike skupaj, pri kakovostnih športih pa se 70 % delež upošteva za vsako kakovostno 

skupino posebej. 

- da  so  registrirani  in  organizirani  v  skladu  z  veljavnimi  predpisi  za  opravljanje         

  dejavnosti športa, 

- da imajo zagotovljene  materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti  

  za uresničevanje načrtovanih programov športa,  

- da  Občini Lenart  redno  posredujejo  podatke  o  registriranem članstvu,  poročila o 

realizaciji programa športa za preteklo leto ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje 

dejavnosti športa.« 

 

2. člen 

 

Spremeni in dopolni se 9. člen (sprejem programa športa) tako, da  glasi: 

 

»Program športa sprejme občinski svet po sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Lenart, 

na predlog strokovne službe.«  

 

 

3. člen 

 

Spremeni in dopolni se 15. člen (razširjenost športne panoge) tako, da glasi:  

 

»1.  Osnova za izračun števila točk 

 

Osnovo za sofinanciranje izvajalcev predstavlja število registriranih aktivnih tekmovalcev 

izvajalca, v času prijave na javni razpis ter število točk pripadajočega točkovnega sistema.  



 

Osnova se izračuna po formuli : T = A x B 

 

T = skupno število točk izvajalca,  

A = število registriranih aktivnih tekmovalcev izvajalca in 

B = število točk točkovnega sistema po nivojih in vsebinah tekmovanja in nastopanja. 

 

 

Sofinanciranje glede na nivo tekmovanja nacionalne panožne zveze in sodelovanja: 

 

- B I.     - nastopanje v I. državnih ligah in na državnih prvenstvih, 

- B II.    - nastopanje v II. državnih ligah, 

- B III.  - nastopanje v III. državnih ligah,  

- B IV.             – nastopanje v regijskih ligah  

 

 

Sofinanciranje glede na vsebine programa in pogoji za razvrstitev : 

 

- izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih športih in 

- izvajalci, ki izvajajo programe v kolektivnih športih  

 

 

2.  Točkovni sistem 

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

 

 

   

Cicibani in 

Cicibanke 

(6,7, 8 let) 

Mlajši dečki 

Mlajše deklice 

(9, 10 let) 

Starejši dečki 

Starejše deklice 

(11,12,13,14, 15 let) 

B I. 50 točk 100 točk 120 točk 

B II.  22 točk 40 točk 50 točk 

B III. 18 točk 35 točk 45 točk 

B IV. 12 točk 30 točk 40 točk 

 

 

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

 

 

 

Mlajši mladinci 

Mlajše mladinke 

(16, 17 let) 

Starejši mladinci 

Starejše mladinke 

(18,19, 20 let) 

B I.             140 točk             160 točk 

B II. 70 točk 80 točk 

B III.  60 točk 70 točk 

B IV.  50 točk 60 točk 

 

 

 

 

 



2.3. Kakovostni šport odraslih (nad 20 let starosti) 

 

 Kakovostni šport odraslih 

B I.  120 točk 

B II. 90 točk 

B III.  80 točk 

B IV.  70 točk 

 

 

2.4. Vrhunski šport 

 

Dodatek vrhunskim športnikom  

 

VRSTA KATEG. ŠPORTA POSAMEZNIK 

Perspektivni razred 150 

Mednarodni razred 400 

Svetovni razred 800 

 

Isti tekmovalec oziroma član društva ali kluba se pri točkovanju na podlagi razširjenosti 

športne panoge (množičnosti) upošteva le enkrat v najvišjem tekmovalnem razredu. Če  isti 

tekmovalec tekmuje v kakovostnem tekmovalnem razredu in še istočasno v rekreativnem 

razredu, se upošteva le pri kakovostnem razredu. 

Isti tekmovalec v kakovostnem športu  lahko deluje in se točkuje v različni športnih društvih 

ali klubih.« 

 

4. člen 

 

 

Spremeni in dopolni se 16. člen (kakovost športnih dosežkov) tako, da  glasi: 

 

»1.  Osnova za izračun števila točk 

 

Osnovo za sofinanciranje izvajalcev predstavljajo uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in 

tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez v preteklem koledarskem letu ter število točk 

pripadajočega točkovnega sistema. 

 

 

Osnova se izračuna po formuli : T = A + B + C + D + E  

T = skupno število točk izvajalca 

A = število točk za uvrstitev na svetovnem prvenstvu, 

B = število točk za uvrstitev na evropskem prvenstvu, 

C = število točk za najvišje uvrstitve na ostalih mednarodnih tekmovanjih, 

D = število točk za uvrstitev v tekmovanju nacionalne panožne zveze ( liga ),  

E = število točk za najvišjo uvrstitev na državnem prvenstvu in 

 

 

 

 

 



Sofinanciranje glede na nivo tekmovanja : 

 

- A  - nastopanje na svetovnem prvenstvu, 

- B  - nastopanje na evropskem prvenstvu, 

- C  - nastopanje na ostalih mednarodnih tekmovanjih,  

- D I.     - nastopanje v I. državnih ligah, 

- D II.    - nastopanje v II. državnih ligah,  

- D III.   - nastopanje v III. državnih ligah,  

- D IV.  - nastopanje v regijskih ligah   

 

Kot regijska liga se smatra ligaško tekmovanje  državne  panožne zveze, po  katerem se lahko 

ekipa uvrsti v višji tekmovalni nivo - ligo na državni ravni, vse do naslova državnega prvaka.  

 

Nastopanje v občinskih in medobčinskih ligah posameznikov ali ekip, ki ne omogočajo 

prehoda v državni ligaški sistem, se uvršča med interesno športno dejavnost, ki se sofinancira 

v skladu s 17., 18., 19., 20., 21., 22., in 23. členom tega pravilnika. 

 

Posamezniki in ekipe, ki nastopajo v tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih zvez (lig), 

ki imajo  le en ali dva tekmovalna nivoja ( le 1. ali 2. ligo ), se pri sofinanciranju iz naslova 

množičnosti, upošteva, kot da nastopajo v regijskih ligah ( D IV. ), pri sofinanciranju na 

podlagi doseženih rezultatov in uvrstitev na državnih prvenstvih pod točkami 2.1., 2.2., 3.,  

4.1 in 4.2, pa se jim točke po točkovnem sistemu znižajo za 50 %, razen pri kolektivnih 

športih, ki rezultate dosegajo izključno kolektivno oziroma kot ekipa.  

 

Ko društvo ali klub istočasno tekmuje v ligaških tekmovanjih in posamičnih državnih 

prvenstvih se mu rezultati upoštevajo v  obeh kategorijah tekmovanja, s tem, da se v 100 % 

višini priznajo le enkrat pri najvišjem tekmovalnem razredu. Če se ista ekipa ali posameznik 

pojavi v več kategorijah tekmovanja se mu vsi ostali rezultati znižajo za 50 %. 

 

V primeru, da ista ekipa ali posameznik tekmuje v različnih tekmovalnih razredih (I., II., 

III. državni ali regijski ligi) se rezultati upoštevajo le enkrat v najvišjem tekmovalnem 

razredu. 

 

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev na ostalih mednarodnih tekmovanjih : 

                            

- upošteva se ena najboljša uvrstitev istega tekmovalca ali tekmovalne ekipe na tekmovanjih, 

kjer nastopajo tekmovalci oz. tekmovalne ekipe iz najmanj 8 držav. Tako v ekipni kot 

posamični konkurenci mora biti izkazana konkurenca iz najmanj 8 držav. 

 

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev v tekmovanju nacionalne panožne zveze : 

 

- upoštevajo se rezultati posameznih tekmovalcev za individualne športne panoge ter 

tekmovalcev tekmovalne ekipe za kolektivne športne panoge, ob koncu tekmovalne sezone. 

 

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev na državnem prvenstvu  

 

- upoštevajo se rezultati posameznih tekmovalcev za individualne športne panoge ter 

tekmovalcev tekmovalne ekipe za kolektivne športne panoge, doseženi na državnem 

prvenstvu nacionalne panožne zveze, po katerem lahko postane posameznik ali ekipa 

državni prvak in se izvede le enkrat v tekmovalni sezoni. 



2.  Točkovni sistem : 

 

V primeru, da je vadbena skupina sestavljena iz tekmovalcev različnih starostnih  skupin, 

se skupina uvrsti v starostno skupino, izračunano na podlagi povprečne  starosti   tekmovalcev 

v skupini. Pri upoštevanju starosti posameznega športnika se šteje napolnjeno leto starosti v 

letu izvedbe javnega razpisa. 

  

        

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

        

 

 

 

 

Cicibani in 

Cicibanke 

(6,7, 8 let) 

Mlajši dečki 

Mlajše deklice 

(9, 10 let) 

Starejši dečki 

Starejše deklice 

(11,12,13,14,15 let) 

 Doseženo mesto Doseženo mesto Doseženo mesto 

 1-3 4-6 7-10 1-3 4-6 7-10 1-3 4-6 7-10 

D I.  350 300 250 450 400 350 550 500 400 

D II.  300 250 180 400 350 300 500 450 380 

D III.  250 200 130 350 300 270 450 400 320 

D IV.  200 150 100 300 280 250 400 350 300 

 

 

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

 

 Mlajši mladinci 

Mlajše mladinke 

(16, 17 let) 

Starejši mladinci 

Starejše mladinke 

(18,19, 20 let) 

 Doseženo mesto Doseženo mesto 
 1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 1-3 4-6 7-10 11-15 16- 20 

 A 1000 700 650 550 320 1.600 800 700 640 400 

 B  900 650 600 500 300 1000 750 650 600 350 

 C 500 450 400 350 150 650 550 450 400 200 

D I.  700 550 500 450 250 800 650 550 500 280 

D II.  600 500 450 400 200 700 600 500 450 250 

D III.  500 450 400 350 150 650 550 450 400 200 

D IV.  450 400 350 300 100 600 500 400 350 150 

 

3.  Kakovostni šport odraslih 

 

 Kakovostni šport odraslih  

  Doseženo mesto 

 1-3 4-6 7-10 11-15 16- 20 

 A 3200 1600 1400 1280 800 

 B 2000 1500 1300 1200 700 

 C 1300 1100 900 800 400 

D I.  1600 1300 1100 1000 560 

D II.  1400 1200 1000 900 500    

D III.  1300 1100 900 800 400    

D IV.  1200 1000 800 700 300    



4.   Najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu  

 

4.1 Najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu za kolektivne športne dosežke za ekipe, ki  

      nimajo ligaškega tekmovanja:   

 

 Najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu 

 Doseženo mesto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

E  500 430 395 330 295 280 260 240 

 

4.2 Najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu za posamične športne dosežke: 

 

 Najvišja uvrstitev na državnem prvenstvu 

 Doseženo mesto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

E  375 325 300 250 225 212 200 187 

 

Posamezniki in ekipe, ki tekmujejo v rangu kakovostnega športa, morajo ob prijavi na razpis 

za sofinanciranje letnega programa športa, obvezno priložiti ustrezno pisno dokazilo o 

uvrstitvi ob koncu ligaškega tekmovanja ali o doseženi uvrstitvi na državnem,  mednarodnem, 

evropskem in svetovnem  prvenstvu, prav tako pa mora obvezno priložiti kopije članskih 

izkaznic za člane oziroma tekmovalce, ki jih prijavlja na razpisu«. 

 

 

5. člen 

 

Spremeni in dopolni se 30. člen (posebna določila točkovanja) tako, da glasi: 

 

»Izvajalcem športnih programov, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve alineje 4. Člena tega 

pravilnika, se pri točkovanju za sofinanciranje (množičnost in rezultati), upoštevajo le 

tekmovalci, ki so občani Občine Lenart.« 

Opomba: črta se v celoti drugi odstavek veljavnega 30. člena, ki je glasil »športnim 

panogam velikega nogometa in košarke, se na skupen seštevek točk, pridobljenih po tem 

pravilniku, doda še 20 % točk.« 

 

 

6. člen 

 

Spremeni in dopolni se 36. člen (odpiranje vlog) tako, da glasi: 

 

»Najkasneje v 8 dneh po roku, ki je določen za predložitev vlog, komisija za vodenje 

postopka javnega razpisa, opravi  odpiranje vlog. 

Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na javni razpis. 

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke : 

- naslov, prostor in čas odpiranja vlog, 

- predmet javnega razpisa, 

- imena navzočih članov komisije, 

- vrstni red odpiranja vlog, 

- ugotovitve o vlagateljih ( ime, popolnost vlog,.. ), 

- pripombe članov komisije, 



- čas zaključka odpiranja vlog, 

- podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev. 

Nepopolne vloge lahko prijavitelji dopolnijo v roku 8 dni od poziva komisije za odpiranje 

vlog. Poziv se lahko opravi pisno ali preko elektronske pošte. Če prijavitelj vloge na dodaten 

poziv ne dopolni, komisija vlogo točkuje v skladu s šestim odstavkom 35. člena tega 

pravilnika.«  

 

7. člen 

 

Spremeni in dopolni se  49. člen (prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika) tako, da 

glasi:  

 

»S sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Lenart, preneha veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 12/2011) in 

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart - čistopis (MUV, št. 

12/2011)  «. 

 

 

 

 

Številka: 671-1/2017 

Datum :    23.3.2017 

 

 

 

 

                                                                ŽUPAN  

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. 

 

 

 

 

 

OPOMBA: predlagane spremembe 

so izpisane v poševnem in poudarjenem tisku   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami sedaj veljavnega Pravilnika o sofinanciranju 

letnega programa športa v Občini Lenart, se natančneje opredeljujejo merila in pogoji za 

sofinanciranje društev in klubov, prijavljenih na vsakoletne javne razpise občine za 

sofinanciranje letnih programov športa. 

 

Kljub določenim dopolnitvam pravilnika v preteklem obdobju  so še namreč  zmeraj ostale 

določene nejasnosti ali dileme, kako določene podatke posameznih društev, ki se prijavljajo 

na javni razpis, vrednotiti (točkovati).  

 

Predlagane spremembe in dopolnitve bodo pripomogle k jasnejšem vrednotenju športnih 

programov posameznih športnih društev in klubov. 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve so za nazornejši pregled v tekstu izpisane v 

poševnem in poudarjenem tisku. 


