
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI  

 
Številka: 671-2/2022-2      
Datum:   28. 2. 2022 

 
Občinska uprava Občine Rogašovci na podlagi  8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 24 /15) predlaga Občinskemu 
svetu Občine Rogašovci v sprejem  
 

 PROGRAMA ŠPORTA  
 OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2022 

 
I.   UVOD  
Program športa občine Rogašovci za leto 2022, je pripravljen na podlagi Pravilnika o 

sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 24/15)– v 
nadaljevanju pravilnik. 
Program športa občine Rogašovci za leto 2022 določa: 

- programe  športa  po  posameznih  vsebinah  (in programih),  ki  se sofinancirajo iz  
  sredstev  proračuna  občine Rogašovci,  na  podlagi  pravilnika, 

- obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in 
- obseg  sredstev,  ki  se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa športa, na  
  podlagi odloka o proračunu občine Rogašovci za leto 2022. 

- osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za pridobitev sredstev iz občinskega 
proračuna. 

 
II.   PROGRAMI ŠPORTA  PO  POSAMEZNIH  VSEBINAH (PROGRAMIH),  KI SE 
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2022 

Iz sredstev proračuna občine Rogašovci za leto 2022 se sofinancirajo naslednji programi 
športa: 
  1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

  2.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
  3.  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in športna 

vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
  4.   Športna rekreacija odraslih 
  5.   Kakovostni in vrhunski šport odraslih 

  6.   Izobraževanje,  usposabljanje  in  izpopolnjevanje  strokovnih kadrov v športu 
  7.   Športne prireditve  

  8.   Novogradnja in posodabljanje športnih objektov 
  9.   Vzdrževanje športnih objektov 
 10.  Delovanje športnih društev in zveze športnih društev 

 
III. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI, POTREBNIH ZA URESNIČEVANJE PROGRAMA 

ŠPORTA  OBČINE ROGAŠOVCI V  LETU  2022 

 
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do 
vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo 
posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti. 

Programi športa, ki se sofinancirajo: 
      Zlati sonček, 

      Naučimo se plavati, 
      Ciciban planinec in  



      drugi 60-urni programi vadbe. 

Iz sredstev proračuna Občine Rogašovci se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta 
60 ur, za skupino, v kateri je 15 - 20 otrok. 

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta 
starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. 

Programi športa, ki se sofinancirajo: 
      Zlati sonček, 
      Krpan, 

      Naučimo se plavati, 
      organizacija ter izpeljava občinskih šolskih športnih tekmovanj in 

      drugi 60-urni programi vadbe. 
Iz sredstev proračuna Občine Rogašovci se sofinancirajo organizacija in izpeljava občinskih 
šolskih športnih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 60-urnih programov na skupino, v 

kateri je 15 - 20 otrok ter uporaba objekta. 
3.  Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in  športna 
vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo 
otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi 

lahko postali vrhunski športniki. 
Programi športa, ki se sofinancirajo: 

      cicibani in cicibanke, do 60-urni programi, 

      mlajši dečki in deklice, od 60-urni programi ter 
      starejši dečki in deklice, od 80-urni programi. 

Iz sredstev proračuna Občine Rogašovci se sofinancira uporaba objekta, strokovni kader, 
materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje. 
Velikost vadbene skupine je 10 -15 otrok pri individualnih športih in 15 -20 otrok pri 

kolektivnih športih. 
 
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo 

načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, 
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. 

Programi športa, ki se sofinancirajo: 
      mlajši mladinci in mladinke, do 120-urni programi, 
      starejši mladinci in mladinke, do 250-urni programi. 

Iz sredstev proračuna Občine Rogašovci se sofinancira uporaba objekta ter strokovni kader 
za izvedbo programov. 

4. Športna rekreacija odraslih 
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati 
celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in 

dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in 
prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
Programi športa, ki se sofinancirajo: 

      60-urni programi športne vadbe. 
Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancira uporaba objekta za izvedbo 60-urnega 

programa za skupino, ki šteje do 20 članov, v različnih športnih panogah. Za skupine nad 65 
let starosti se sofinancira tudi strokovni kader. 

5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, 
registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez. V okviru teh programov 

gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega 
prvaka. 



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

mednarodnega in perspektivnega razreda. 
Programi športa, ki se sofinancirajo: 

      200-urni programi. 

Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancira strokovni kader ter uporaba objekta za 
kategorije članov in članic. 

6. Izobraževanje,  usposabljanje  in  izpopolnjevanje  strokovnih kadrov  
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe 
vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih 

zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport. 
Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancirajo programi izvajalcev za pridobitev 

potrebnega strokovnega znanja za pridobitev trenerske licence, po verificiranih programih.  
7. Športne prireditve  
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja. 

Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancira športne prireditve, ki imajo značaj 
občinskega, državnega in mednarodnega tekmovanja in se odvijajo na območju občine 
Rogašovci. Prizna se organizacije največ dveh športnih prireditev v enem letu, pri tem imajo 

prednost prireditve višjega ranga. Ločeno od tega je uvrščena prireditev - tekmovanje v 
zimskih športih. 

8. Novogradnja in posodabljanje športnih objektov in nakup športne opreme  
Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancira tudi novogradnje in posodabljanje drugih 
športnih objektov v višini do 50% vrednosti investicije. Sredstva za ta namen znašajo 50% 

vseh sredstev na tem programu. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo projekti posodabljanja 
športnih objektov pod pogojem, da prijavitelj v preteklem letu ni pridobil sredstev za namene 

iz te točke. Izjemoma je možno pridobiti sredstva za posodabljanje športnih objektov več let 
zaporedoma v kolikor gre za dokončanje projekta v izvedbi ob pogoju, da se ne preseže 50% 
predračunske vrednosti projekta. Nakup športne opreme s v letu 2022 ne sofinancira. 
9. Vzdrževanje športnih objektov 
Občina Rogašovci sofinancira stroške rednega vzdrževanja športnih objektov (sem šteje tudi 
najemnina za telovadnico, če je poravnana) izvajalcem splošnih športnih programov ter 

izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa v višini do največ 30 % nastalih tovrstnih 
stroškov v preteklem letu. V kolikor se razlika prijave v tekočem letu razlikuje od priznane 
porabe preteklega leta, se šteje kot merilo priznana poraba preteklega leta. V primeru, da 
sredstva ne zadoščajo, se stroški vsem vlagateljem pokrijejo premo sorazmerno zmanjšanem 
deležu 

10. Delovanje športni društev in zveze športnih društev 
Dejavnost zveze športnih društev je namenjena usklajenemu delovanju izvajalcev na 

področju športa.  
Iz proračuna Občine Rogašovci se sofinancirajo stroški delovanja društev in zveze. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



IV.  OBSEG   SREDSTEV,  KI  SE  ZAGOTAVLJAJO  ZA  SOFINANCIRANJE 

IZVAJANJA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2022 
 
Za izvajanje programa iz predhodne točke tega programa se izvajalcem v proračunu občine 

Rogašovci za leto 2022, zagotavlja naslednji obseg sredstev : 
  1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok                                   400 EUR 

2.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                           1.000 EUR 
  3.  Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in športna vzgoja   
       mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport                  8.000 EUR     

4. Športna rekreacija  odraslih                             4.500 EUR 
5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih                             8.500 EUR 
6. Vzdrževanje športnih objektov                                                       4.100 EUR 

   7.   Delovanje  športnih društev in zveze                                   8.500 EUR  
8.   Športne prireditve                                                                          3.500 EUR 
9.   Izobraževanje, usposabljanje  in  izpopolnjevanje  strokovnih kadrov            500 EUR 

 10.  Novogradnja in posodabljanje športnih objektov           10.000 EUR          
  SKUPAJ:                                       49.000 EUR 

 
V.  POGOJI , KI JIH MORA IZPOLNJEVATI DRUŠTVO ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 
Poleg osnovnih pogojev za kandidiranje za sredstva iz občinskega proračuna 

morajo društva izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da skličejo občni zbor oziroma skupščino društva vsaj enkrat letno ter o sklicu obvezno 

obvestijo občinsko upravo občine Rogašovci  (pošljejo vabilo) ter predložijo zapisnik občnega 
zbora oziroma skupščine društva (to morajo storiti pred podpisom pogodbe). Društva naj 
izvedejo sejo skupščine oz. občni zbor preko elektronske pošte, v kolikor ne bo 

možno opraviti skupščine oz. občnega zbora na običajni način, ter pravočasno 
posredujejo zapisnik na občinsko upravo.   
 

- da imajo oddano letno poročilo na Ajpes, 
- da so oddali poročilo o porabljenih sredstvih pridobljenih iz občinskega proračuna za 

preteklo leto oz. za leto, ko so nazadnje prejeli sredstva (v kolikor so sredstva  prejeli). 
 
V kolikor društvo ne izpolni katerega od naštetih pogojev se mu ne ponudi v 

podpis  pogodba  o sofinanciranju programa športa kljub temu, da je morebiti 
prejel sklep o dodelitvi sredstev o sofinanciranju program športa.  

 
 
        Župan občine Rogašovci 

            Edvard MIHALIČ 
 

 

 


