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Ekipe vodijo licencirani strokovni kadri, kar društvo izkaže s 
pridobljenimi trenerskimi licencami, ki jih izda nacionalna pano-
žna zveza (NPZ).

Individualni šport – osvojeno vsaj eno 2. ali 3. mesto na ura-
dnih državnih ali mednarodnih prvenstvih, ki so uvrščena v ura-
dni tekmovalni sistem panoge oziroma, da skupina tekmuje vsaj 
v ½ uradne 3. državne lige,

Ekipni šport – uvrstitev v 3. državno ligo.
2. Vrhunski šport
V kategorijo vrhunskega športa so lahko uvrščene samo špor-

tne panoge, ki so uvrščene na listo »Kriteriji za kategoriziranje 
športnikov v posameznih športnih panogah »Olimpijskega komi-
teja Slovenije«.

Ekipe vodijo licencirani strokovni kadri, kar društvo izkaže s 
pridobljenimi trenerskimi licencami, ki jih izda nacionalna pano-
žna zveza (NPZ).

Individualni šport – kategoriziran vsaj 1 športnik,
Ekipni šport – prvaki v 3. državni ligi ali uvrstitev v 2. ali 1. 

državno ligo.

4. člen
V celoti se črtata tabeli pod točko 3. Velikost skupine, ki se 

na novo glasita: 

Kakovostni šport

Velikost skupine Število točk

7 do 9 članov 250

10 do 12 članov 500

nad 12 članov 1500

Vrhunski šport

Velikost skupine Število točk

7 do 9 članov 500

10 do 12 članov 1500

nad 12 članov 3000

5. člen
Prva in druga alineja točke 1. pod 4. Dodatki se spremenita 

in se glasita:
- Kakovostni šport – 3000 točk
- Vrhunski šport – 6000 točk

V celoti se črta točka 2., ki se glasi: »V kolikor se vadba za 
vrhunske in kakovostne športnike zaradi pogojev vadbe odvija 
izven območja občin, se po predhodnem dogovoru društva z ob-
čino, društvo dodeli 20 % točk prejetih za dodatek za kakovost«.

6. člen
Za točko 4. Dodatki se doda nova točka 5., 6. in 7., ki se 

glasijo:
5. V kolikor v društvu v kakovostnem in vrhunskem športu 

sodeluje več selekcij v katerih sodeluje 40 % ali več istih posa-
meznikov, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev selekciji prizna 50 
% dodeljenih točk.
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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 
21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), Pravilnika o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij 
in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 25/07), 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dra-
vi (MUV, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 
svoji 4. redni seji, dne, 14. marca 2019, sprejel

S P R E M E M B E
in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa 

v Občini Selnica ob Dravi v prilogi, ki določa Merila in 
kriterije za razdelitev proračunskih sredstev za programe 

športa v občini Selnica ob Dravi

1. člen
Druga točka - 2. Strokovnost trenerja pod številko 3. INTE-

RESNA ŠPORTNA VZGOJA – ŠPORTNA REKREACIJA se v 
celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom: «Skupine pred-
šolskih in šoloobveznih otrok mora voditi ustrezno usposobljen 
kader, ki ima potrjeno licenco«.

2. člen
V četrti točki – 4. Izjeme, se točka 4. a črta in nadomesti s 

sledečim besedilom: »V kolikor skupina ne dosega 60 % števila 
ur vadbe ni upravičena do financiranja športne rekreacije«.

Besedilo pod številko 4. b se v celoti črta in se nadomesti s 
sledečim besedilom: «V kolikor v društvu deluje več skupin (v 
isti ali različni športni panogi), v kateri sodeluje 40 % ali več istih 
posameznikov, se ob izpolnjevanju pogojev prvi skupini priznajo 
zgoraj navedene točke, vsaki nadaljnji skupini, ki izpolnjuje zgo-
raj navedene pogoje se dodeli 100 točk«.

Besedilo pod številko 4. c se v celoti črta in se nadomesti s 
sledečim besedilom: »Za tabornike in planince se določi letna 
obveza izvajanja dnevnih akcij, za kar društvo prejme 700 točk. 
V kolikor v društvene aktivnosti ne vodi ustrezno usposobljen ka-
der, kar se izkaže z dokumentacijo, se društvu dodeli 350 točk«.

3. člen
V tabeli 4. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKO-

VOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT se v drugem stolpcu, prva vr-
stica v celoti črta besedilo v oklepaju.

Točka 2 v razdelku 4. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT se v celoti črta in 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»2. društvo mora v zadevni panogi izpolnjevati kriterij za 
uvrstitev v vrhunski ali kakovostni šport:

1. Kakovostni šport
V kategorijo kakovostnega športa so lahko uvrščene samo 

športne panoge, ki so uvrščene na listo »Kriteriji za kategorizi-
ranje športnikov v posameznih športnih panogah »Olimpijskega 
komiteja Slovenije«.
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6. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokov-
nih kadrov:

Društva izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 
strokovnih kadrov izkažejo s pridobljenimi trenerskimi licenca-
mi, ki jih izda nacionalna panožna zveza (NPZ),

Društvu se za pridobitev trenerskih licenc za vsako panogo 
dodeli 1000 točk.

7. Veteranska tekmovanja ne spadajo v kategorijo kakovo-
stnega in vrhunskega športa.

7. člen
Vsa ostala določila meril in kriterijev ostanejo nespremenje-

na.

Številka: 007-2/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r


