
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – 
odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US in 76/08 – ZLS-O) in 16. člena 
Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 
in 26/05), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 35. seji, dne 25.01.2010, sprejel  
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev 
sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Maribor, ki so v 
javnem interesu in so določeni v letnem programu športa v Mestni občini Maribor (v 
nadaljevanju: MOM) ter način in pogoji uporabe javnih športnih objektov. 
 

2. člen 
(postopek) 

 
Izvajalce letnega programa športa se vrednoti in izbere v skladu s tem pravilnikom, na podlagi 
javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor. 
 
 

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
 

3. člen 
(namen, priprava in sprejem letnega programa športa) 

 
Z letnim programom športa se določijo vrste programov, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo iz občinskih proračunskih sredstev v tekočem koledarskem letu, obseg in vrsta 
dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki jih zagotavlja MOM.  
 
Predlog letnega programa športa pripravi organ mestne uprave, pristojen za šport, h kateremu 
pridobi mnenje Športne zveze, sprejme pa ga Mestni svet MOM. 
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III. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN POGOJI ZA 
PRIDOBITEV PRAVICE DO SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 

 
4. člen 

(izvajalci letnega programa športa) 
 

Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: 

• športna društva; 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v MOM; 
• zavodi, vzgojno izobraževalni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa; 

• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 
in neprofitne. 

 
5. člen 

(pravica do sofinanciranja) 
 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci iz predhodnega člena, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• da imajo sedež in delujejo na območju MOM;  
• da so najmanj dve leti registrirani za opravljanje športne dejavnosti, razen v primeru 

združevanja že registriranih športnih društev; 
• da imajo za prijavljene programe športa na javni razpis urejeno vadbo najmanj 36 tednov 

v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije; 
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno 

izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te dejavnosti) in organizacijske 
pogoje za uresničevanje športnih programov, prijavljenih na javni razpis; 

• da imajo izvajalci, ki so športna društva, urejeno evidenco članstva za programe, za 
sofinanciranje katerih kandidirajo na javnem razpisu; 

• da športna društva v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na 
območju MOM; 

• da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom; 
• športni objekti, ki so opredeljeni kot javni športni objekti, se financirajo za dogovorjeno 

število ur vadbe, v skladu s pravilnikom. 
 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v MOM. 
 

 
IV. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV TER DODELITVE SREDSTEV ZA 

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA (JAVNI RAZPIS) 
 

6. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

 
MOM vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov športa iz občinskega 
proračuna. Javni razpis se objavi v najmanj enem javnem mediju in na spletni strani MOM. 
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 
• ime in sedež naročnika, 
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• predmet javnega razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirane), 
• izvajalce letnega programa športa, ki se lahko prijavijo, 
• pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati prijavitelji, 
• merila za vrednotenje športnih programov, 
• okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, 
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 
• rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način oddaje prijave na javni razpis, 
• datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis, 
• rok, v katerem bodo prijavitelji oz. potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa, 
• kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno 

dokumentacijo. 
 

7. člen 
(prijava na javni razpis) 

 
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi organ mestne uprave, pristojen za šport. 
 
Prijava na javni razpis mora vsebovati: 
• podatke o prijavitelju, 
• navedbo športnih programov, za katere prijavitelj kandidira, 
• opis načrtovanih športnih programov, 
• druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije. 
 
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora: 
• vsak program prijaviti na ločenem obrazcu, 
• dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu) za vse 

prijavljene programe. 
 
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu ter 
vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Občinska proračunska 
sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 
pravočasne in popolne prijave na javnem razpisu. 
 

8. člen 
(strokovna komisija in njene naloge)  

 
Župan pred objavo javnega razpisa na predlog organa mestne uprave, pristojnega za šport 
imenuje 5 – člansko strokovno komisijo za izbor in ovrednotenje prijavljenih športnih 
programov (v nadaljevanju: komisija). Člani komisije morajo imeti ustrezne reference s 
področja športa, ki omogočajo strokovno presojo prijav. Predsednik in člani komisije ne 
smejo biti s prejemniki interesno povezani, interesna povezanost pa ne more biti izločitveni 
razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila 
strokovnjakov na določenem področju. 
 
Naloge komisije so: 
• odpiranje prijav, ki so prispele na javni razpis, 
• ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prejetih prijav (formalna popolnost), 
• preverjanje vrednotenja športnih programov, skladno z merili, 
• izračun višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, 
• sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oz. vrednotenju programov, 



 4 

• priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oz. dopolnitev pravilnika, 
• priprava poročila o delu komisije. 
 

9. člen 
(odpiranje prijav) 

 
Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od 8 dni 
od dneva izteka roka za vložitev prijav.  
 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile dostavljene. Na odpiranju ugotavlja 
komisija pravočasnost in popolnost prijav. Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene 
oziroma označene kuverte s prijavami se ne odpirajo. Prijave, ki niso oddane na predpisanih 
razpisnih obrazcih ali ne izpolnjujejo osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega 
postopka.  
 
O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:  
• naslov, prostor in čas odpiranja dospelih prijav, 
• predmet javnega razpisa, 
• imena navzočih članov komisije, 
• naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja prijav, 
• ugotovitve o popolnosti prijav, 
• pripombe članov komisije in sprejete sklepe. 
 
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.  
 

10. člen 
(nepopolne prijave) 

 
Prijavitelje, ki so v razpisnem roku podali nepopolne prijave, komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi prijav. Prijave morejo biti dopolnjene najkasneje v 
roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave.  
 
Župan MOM ali oseba, ki je od njega pooblaščena, po preteku roka iz prejšnjega odstavka 
nepopolne prijave zavrže s sklepom in o tem pisno obvesti prijavitelja. O pritožbi zoper ta 
sklep odloči župan MOM. 
 

11. člen 
(postopek vrednotenja)   

 
Strokovna komisija iz 8. člena tega pravilnika ob pomoči organa mestne uprave, pristojnega 
za šport, opravi strokovni pregled popolnih prijav in pripravi predlog izbora programov in 
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa, ki se 
posreduje v mnenje Športni zvezi Maribor. 
 
Komisija izdela dokončni predlog izbora programov in delitve proračunskih sredstev. Predlog 
se predloži županu MOM ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o 
dodelitvi sredstev.  
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12. člen 
(sklep o izbiri in pritožbeni postopek) 

 
Župan MOM ali oseba, ki je od njega pooblaščena, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev 
na podlagi predloga komisije in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. V obrazložitvi sklepa 
mora utemeljiti svojo odločitev. Sklep o izboru prejemnikov sredstev mora vsebovati tudi 
podatke o izbranih programih (ime programa, obseg, višina sredstev…).  
 
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila, o kateri 
odloči župan MOM. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. 
 
Župan MOM ali oseba, ki je od njega pooblaščena, je dolžan v roku, ki je bil naveden v 
javnem razpisu, obvestiti vse prijavitelje, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve 
sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev. 
 

13. člen 
(pogodba) 

 
Za izvedbo programov sklene MOM z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo. 
Obvezne sestavine pogodbe so:  
• naziv in naslov naročnika in izvajalca programa,  
• vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena, 
• čas realizacije programov, 
• višino dodeljenih sredstev, 
• rok izplačila sredstev, 
• rok in način predložitve poročil ter dokazil o porabi sredstev, 
• določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev in neizvedbi odobrenega 

programa, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
• način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
• druge medsebojne pravice in dolžnosti. 
 
 

V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
 

14. člen 
(izvajanje nadzora) 

 
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvaja organ mestne uprave, pristojen 
za šport.   
 

15. člen 
(obveznost predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov) 

 
O izvedbi odobrenih športnih programov pri porabi proračunskih sredstev morajo izvajalci 
programov organu mestne uprave, pristojnemu za šport v pogodbenem roku predložiti: 
• vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov, 
• dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa, 
• izjavo o resničnosti podatkov. 
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Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo v roku, ki je določen v 
pogodbi. Poročila morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oz. za programe, ki 
se izvajajo v decembru, najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oziroma v roku, ki bo 
določen v pogodbi. 
 
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v pogodbeno 
določenem roku, se sofinanciranje ustavi. 
 
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz predloženega poročila izhaja, da se program ne 
izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi. 

 
16. člen 

(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil) 
 

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun: 
• če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba 

sredstev oz. ni opravil odobrenih programov, 
• če je na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik 

proračunskih sredstev ne izvaja program po obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na 
javni razpis in opredeljen v pogodbi, 

• če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi. 
 
 

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA  
 

17. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena 
po vsebinah ter razvojnih in strokovnih nalogah v športu, ki so navedene v 18. členu tega 
pravilnika. 
 

18. člen 
(vrste vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog) 

 
Za uresničevanje javnega interesa se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za 
sofinanciranje športnih programov po: 
1. Vsebinah: 
• športna vzgoja otrok, mladine in študentov, 
• šport otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, 
• kakovostni šport, 
• vrhunski šport, 
• športno-rekreativna dejavnost odraslih, 
• šport invalidov. 
 
2. Razvojnih in strokovnih nalogah v športu:  
• šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter druge naloge, 
• informatika in založništvo, 
• priznanja in nagrade, 
• medmestno sodelovanje, 
• športne prireditve, 
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• promocijska dejavnost, 
• delovanje športne zveze in zvez društev, ustanovljenih na  območju  MOM. 
 

19. člen 
(način določanja višine sofinanciranja) 

 
Glede na vsebino športnega programa znaša število točk (v nadaljevanju: T) za strokovni 
kader: 

• športna vzgoja otrok in mladine 1 T 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 2 T 
• šport otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in  
      vrhunski šport 3 T 
• športno-rekreativna dejavnost odraslih 1 T 
• šport invalidov 2 T 
• zveze društev 1 T 

 
 Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 
Glede na vrsto športnega objekta znaša število točk za sofinanciranje uporabe športnega 
objekta za 1 uro (60 minut): 

• telovadnica 1,2 T 
• dvorana 2/2 2,4 T 
• dvorana 3/3 3,6 T 
• steza na kegljišču 0,5 T 
• steza – strelno mesto 0,1 T 
• glavno travnato igrišče 
      I., II., III. liga 4,0 T 
• druga nogometna igrišča 2,5 T 
• asfaltne površine za športne igre 0,5 T 
• igrišča z umetno travo 2,5 T 
• pokrito teniško igrišče 1,0 T 
• teniško igrišče na prostem 0,8 T 
• steza na balinišču 0,5 T 
• jahalnica 1,5 T 
• maneža 1,0 T 
• BMX proga 2,0 T 
• fitnes 1,0 T 

 
Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 
Vrednotenje na osnovi točk velja za tiste izvajalce, ki nimajo možnosti izvajanja 
dogovorjenega športnega programa v javnih športnih objektih. 
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1   MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINO 
 
1.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 
 

20. člen 
(vsebina sofinanciranja) 

 
S sredstvi za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov so sofinancirani programi: 

• športne vzgoje predšolskih otrok, 
• športne vzgoje šoloobveznih otrok, 
• športne vzgoje mladine, 
• športne dejavnosti študentov. 

 
1.1.1   ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 

21. člen 
(vsebina in pogoji sofinanciranja) 

 
• ZLATI SONČEK IN MORSKI KONJIČEK 

 
Sofinancira se: 

- športne knjižice in medalje. 
 

• UČENJE DRSANJA 
 

Sofinancira se: 
- vstopnina za organizirane skupine – 10-urni tečaji drsanja (5 vstopov), 
 
• PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV IN DRUGIH IZVAJALCEV 

 

Sofinancira se: 
- 60 ur dela strokovnega kadra; 
- 60 ur uporabe objekta. 

 

Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje do 20 članov. 
 
1.1.2 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (6 do 15 let) 
 

22. člen 
(vsebina in pogoji sofinanciranja) 

 
• ZLATI SONČEK, KRPAN IN MORSKI KONJIČEK 

 
Sofinancira se: 

- športne knjižice in medalje 
 

• NAUČIMO SE PLAVATI 
 

Sofinancira se: 
- vstopnina za organizirane skupine – 20-urni tečaji plavanja (10 vstopov). 
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• ŠPORTNO POPOLDNE 
 

Sofinancira se: 
- 80 ur – delo strokovnih kadrov; 
- uporaba objekta po programu; 
- vadbena sredstva za izvajanje programa. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje do 20 članov. 

 
• PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV IN DRUGIH IZVAJALCEV 

 
Sofinancira se: 

- 80 ur – delo strokovnih kadrov; 
- 80 ur – uporaba objekta. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje do 20 članov. 
 

• ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Sofinancira se: 

- 80 ur – delo strokovnih kadrov; 
- 80 ur – uporaba objekta ali dogovorjeno število vstopov v kopališče in na drsališče. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 8 do 10 članov. 
 

• LETNE POČITNICE 
 
Sofinancira se: 

- uporaba objekta za dogovorjene športne programe. 
 
• OTROŠKA ŠPORTNA ZIMA 

 
Sofinancira se: 

- kartica ugodnosti za plavanje, smučanje in drsanje v času predvidoma od 1. decembra 
do 30. marca. 

 
• OBČINSKA ŠOLSKA PRVENSTVA 

 
Sofinancirajo se: 

- sodniški stroški, 
- stroški uporabe objekta, 
- pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta in medalje za 

posameznike, 
- medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta, in pokal za skupnega 

zmagovalca. 
 
Pogoj za vrednotenje tekmovanj je, da na občinskih prvenstvih sodelujejo učenke in/ali učenci 
najmanj šestih šol. 
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1.1.3 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15 do 20 let) 
 

23. člen 
(vsebina in pogoji sofinanciranja) 

 
• PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV IN DRUGIH IZVAJALCEV 

 
Sofinancira se: 

- 80 ur – delo strokovnih kadrov; 
- 80 ur – uporaba objekta. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje do 20 članov. 

• ŠPORTNA VZGOJA MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Sofinancira se: 

- 80 ur – delo strokovnih kadrov; 
- 80 ur – uporaba objekta. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 8 do 12 članov. 
 

• OBČINSKA ŠOLSKA PRVENSTVA 
 
Sofinancirani bodo stroški finalnih občinskih tekmovanj: 

- ekipna tekmovanja pri kolektivnih športnih panogah – pokali za uvrstitev od 1. do 3. 
mesta; 

- tekmovanja posameznikov – medalje za uvrstitve od 1. do 3. mesta in pokal za 
skupnega zmagovalca. 

 
Pogoj za vrednotenje tekmovanj je, da na občinskih prvenstvih sodelujejo učenci in/ali učenke 
najmanj štirih šol. 
 
1.1.4    ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 

24. člen 
(vsebina in pogoji sofinanciranja) 

 
• OBČINSKA TEKMOVANJA V OKVIRU UNIVERZITETNE ŠPORTNE ZVEZE 

 
Sofinancirana bodo zaključna tekmovanja: 

- ekipna tekmovanja – pokali za uvrstitev od 1. do 3. mesta; 
- tekmovanja posameznikov – medalje za uvrstitev od 1. do 3. mesta in pokal za 

skupnega zmagovalca. 
 
Pogoj za vrednotenje tekmovanj je, da na prvenstvih UM sodelujejo študenti in/ali študentke 
iz najmanj štirih fakultet.  
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1.2  ŠPORT OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 

 
25. člen 

(vsebina programa) 
 

S sredstvi za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport (v nadaljevanju: selekcijski proces), se sofinancirajo programi 
individualnih in kolektivnih športnih panog. 
 
Športna društva lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole, če izpolnjujejo pogoje 
pravilnika. Število stopenj in število športnih šol določi komisija glede na specifičnost in 
razširjenost športne panoge. 
 
Nadpovprečni uspehi posameznih klubov v selekcijskem procesu se lahko dodatno stimulirajo 
po mnenju Športne zveze in potrditvi komisije. Osnova za oceno so posebni kriteriji, ki jih 
izdela Športna zveza. Dodatno stimuliranje je mogoče samo v primeru, če so za ta namen v 
proračunu MOM zagotovljena dodatna sredstva. 
 
1.2.1. INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
 

26. člen 
(merila in pogoji za uvrstitev v selekcijski proces) 

 
Za uvrstitev v selekcijski proces morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: 

• Iz posameznih olimpijskih športnih panog morajo imeti najmanj 8% športnikov 
državnega razreda evidentiranih v državi. Število športnikov državnega razreda se 
dobi na naslednji način: 

- športnik svetovnega razreda šteje za 6 športnikov državnega razreda; 
- športnik mednarodnega razreda šteje za 4 športnike državnega razreda; 
- športnik perspektivnega razreda šteje za 2 športnika državnega razreda; 
- dva športnika mladinskega razreda štejeta za enega športnika državnega 

razreda. 
 
Za določitev števila kategoriziranih športnikov olimpijskih športov morajo društva zadnji dan 
roka za prijavo na javni razpis imeti včlanjene kategorizirane športnike  svetovnega razreda (v 
nadaljevanju: SR), mednarodnega razreda (v nadaljevanju: MR), perspektivnega razreda (v 
nadaljevanju: PR), državnega razreda (v nadaljevanju: DR) in mladinskega razreda (v 
nadaljevanju: MLR) in morajo ti biti navedeni v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS). 
 

27. člen 
(športne šole – pogoji in normativi za vrednotenje) 

 
Športna društva lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole, če izpolnjujejo zahteve 
iz 26. člena tega pravilnika.  
 
Ostala športna društva iz iste športne panoge, ki ne izpolnjujejo zahteve iz 26. člena tega 
pravilnika, pa lahko uveljavljajo športne šole le pod pogojem, da je podpisan dogovor o 
prehodu kategoriziranih športnikov v društvo, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje. 
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Programi za olimpijske športe se vrednotijo po normativih iz Preglednic 1, 2 in 3.  
 
ŠTEVILO TEDNOV, DELO STROKOVNEGA KADRA  (URE VADBE, UČNE PRIPRAVE, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA IN TEKMOVANJA)                                                                                                 
 

Preglednica 1  

      K A T E G O R I J A   -  U R E  DELA STROKOVNEGA KADRA 

ZAP. Š P O R T N A ŠTEVILO  OTR. ŠP.    OTR. ŠP.   OTR. ŠP.   MLAD. ŠP. MLAD. ŠP. OSTALI 

 ŠT. P A N O G A TEDNOV   ŠOLA  I.    ŠOLA II.    ŠOLA III. ŠOLA IV. ŠOLA V. KATEG. 

       STOPNJE   STOPNJE   STOPNJE  STOPNJE STOPNJE ŠPORT. 

1.    SMUČANJE - alpsko 48 216 288 384 600 750 750 

  2.  SMUČANJE - deskanje 48   384 600 750 750 

  3.  SMUČANJE - akrobatsko 48   384 600 750 750 

4. SMUČANJE - teki 48   288 384 600 750 750 

5.  ATLETIKA 48 216 288 384 600 750 750 

6.   BADMINTON 48 216 288 384 600 750 750 

7.   BOKS 48      600 750 750 

8.   JADRANJE NA DESKI 48     384 600 750 750 

9.   JADRANJE NA VODI 48   288 384 600 750 750 

10.   JUDO 48 216 288 384 600 750 750 

11.   KOLESARSTVO - cestno 48    384 600 750 750 

12.   KOLESARSTVO - gorsko 48    384 600 750 750 

13.   KONJENIŠTVO 48     384 600 750 750 

14.   LOKOSTRELSTVO 48   384 600 750 750 

15.   NAMIZNI TENIS 48 216 288 384 600 750 750 

16. PLAVANJE 48 216 288 384 600 750 750 

17. ROKOBORBA 48     384 600 750 750 

18. SABLJANJE 48    384 600 750 750 

19. ŠPORT. GIMNASTIKA 48 216 288 384 600 750 750 

20. ŠPORT. RITM. GIMN. 48 216 288 384 600 750 750 

21. ŠPORT. STRELSTVO 48    384 600 750 750 

22. TAEKWON-DO  WTF 48 216  288 384 600 750 750 

23. TENIS 48 216 288 384 600 750 750 

24. TRIATLON 48     600 750 750 

25. VESLANJE 48   288 384 600 750 750 

26. BOB 48 
    

750 750 

27. SKELETON 48 
    

750 750 

28. KAJAK – KANU 48 
  

384 600 750 750 

29. BIATLON 48 
  

384 600 750 750 

30. NORD.  KOMBINACIJA 48 
  

384 600 750 750 

31. DVIGANJE UTEŽI 48 
   

600 750 750 

32. 
DRSANJE - 
UMETNOSTNO 48 216 288 384 600 750 750 

33. DRSANJE - HITROSTNO 48 
   

600 750 750 
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ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI                                                                                                       Preglednica 2 

                                           

 
ZAP. 

 
ŠPORTNA 

P A N O G A 

 
OTROŠKA ŠOLA 

 
MLADINSKE 

ŠPORTNE ŠOLE 

 
KATEGO- 
RIZIRANI 

ŠT.  I. II. III. IV. V. ŠPORTNIKI 
  STOP. STOP. STOP. STOP. STOP.  

1. SMUČANJE - alpsko 12 10 8 6 6 6 
2. SMUČANJE - deskanje   8 6 6 6 
3. SMUČANJE - akrobatsko   8 6 6 6 
4. SMUČANJE - teki  14 10 6 6 6 
5. ATLETIKA 16 14 10 6 6 6 
6. BADMINTON 16 16 12 6 6 6 
7. BOKS    7 7 7 
8. JADRANJE – na deski   8 6 6 6 
9. JADRANJE – na vodi  8 8 6 6 6 
10. JUDO 16 14 10 7 7 7 
11. KOLESARSTVO - cestno   8 6 6 6 
12. KOLESARSTVO - gorsko   8 6 6 6 
13. KONJENIŠTVO   10 6 6 6 
14. LOKOSTRELSTVO   10 8 8 8 
15. NAMIZNI TENIS 20 16 12 6 6 6 
16. PLAVANJE 12 10 10 6 6 6 
17. ROKOBORBA   10 7 7 7 
18. SABLJANJE   8 6 6 6 
19. ŠPORTNA  GIMNASTIKA 12 10 8 6 6 6 
20. ŠPORTNA  RITM. GIMN. 12 10 8 6 6 6 

21. 
ŠPORTNO 
STRELSTVO 

   
10 

 
8 

 
8 

 
8 

22. TAEKWON-DO  WTF 16 14 10 7 7 7 
23. TENIS 12 10 8 6 6 6 
24. TRIATLON    6 6 6 
25. VESLANJE  10 8 6 6 6 
26. BOB     8 8 
27. SKELETON     8 8 
28. KAJAK – KANU   8 6 6 6 
29. BIATLON   10 6 6 6 
30. NORD.  KOMBINACIJA   10 6 6 6 
31. DVIGANJE UTEŽI    6 6 6 
32. DRSANJE  - umetnostno 12 10 8 6 6 6 
33. DRSANJE - hitrostno    8 8 8 

 
 
MATERIALNI STROŠKI                                                                                                                                                Preglednica 3                                                                                                                                   
 

  Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole 
ZAP. ŠPORTNA PANOGA I. stopnje II. stopnje III. stopnje IV. stopnje V. stopnje 
ŠT.       

  Točke Točke Točke Točke Točke 
1. SMUČANJE - alpsko 232 394 650 975 1300 
2. SMUČANJE - deskanje   650 975 1300 
3. SMUČANJE - akrobatsko   650 975 1300 
4. SMUČANJE - teki  508 650 975 1300 
5. ATLETIKA 219 302 500 750 1000 
6. BADMINTON 172 302 471 706 942 
7. BOKS    717 956 
8. JADRANJE – na deski   462 693 924 
9. JADRANJE – na vodi  219 462 693 924 
10. JUDO 219 302 478 717 956 
11. KOLESARSTVO - cestno   442 663 884 
12. KOLESARSTVO - gorsko   442 663 884 
13. KONJENIŠTVO   473 609 946 
14. LOKOSTRELSTVO   499 748 998 
15. NAMIZNI TENIS 172 302 630 945 1260 
16. PLAVANJE 182 487 679 1018 1358 
17. ROKOBORBA   478 717 956 
18. SABLJANJE   458 687 916 
19. ŠPORTNA  GIMNASTIKA 153 298 482 721 964 
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20. ŠPORTNO  RITMIČNA GIMN. 153 298 482 721 964 
21. ŠPORTNO STRELSTVO   489 733 978 
22. TAEKWON-DO  WTF 219 302 478 717 956 
23. TENIS 172 305 560 840 1120 
24.  TRIATLON    750 1000 
25. VESLANJE  261 650 975 1300 
26. BOB     X 
27. SKELETON     X 
28. KAJAK – KANU   X X X 
29. BIATLON   X X X 
30. NORD.  KOMBINACIJA   X X X 
31. DVIGANJE UTEŽI    X X 
32. DRSANJE - umetnostno X X X X X 
33. DRSANJE - hitrostno    X X 

 
x – za športno panogo še ni določenih materialnih stroškov 
 

28. člen 
(otroške športne šole - starostne stopnje in število) 

 
Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 

• I. stopnja (cicibani, cicibanke) – starost od 7. do 9. leta, 
• II. stopnja (mlajši dečki in deklice) – starost od 10. do 12. leta, 
• III. stopnja (starejši dečki in deklice) – starost od 13. do 14. leta. 

 
29. člen 

(otroške športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 
 
Izvajalcem se sofinancira: 

• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 1); 
• kritje materialnih stroškov programa (Preglednica 3); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več kot je določeno v 

preglednici 1). 
 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 26. člena, imajo do 70% sofinancirane športne 
programe, 

• ostala društva, ki imajo priznane otroške športne šole na osnovi podpisanega dogovora 
z društvom, ki izpolnjuje pogoje iz 26. člena tega pravilnika, imajo  
do 50% sofinancirane programe otroških športnih šol, 

• društva, ki imajo evidentirane otroške športne šole na predlog Športne zveze, imajo 
lahko do 40% sofinancirane športne programe. 

 
30. člen 

(mladinske športne šole – starostne kategorije in število športnih šol) 
 

Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 
• IV. stopnja (mlajši mladinci in mladinke) – starost od 15. do 16. leta, 
• V. stopnja (starejši mladinci in mladinke) – starost od 17. do 18. leta oziroma po 

kriterijih nacionalne panožne zveze. 
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31. člen 

(mladinske športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 
 

Izvajalcem se sofinancira: 
• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 1); 
• kritje materialnih stroškov programa (Preglednica 3); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več, kot je določeno v 

preglednici 1). 
 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 26. člena, imajo do 100% ovrednoten dogovorjeni 
program mladinskih športnih šol, 

• društva, ki imajo priznane mladinske športne šole na osnovi podpisanega dogovora z 
društvom, ki izpolnjuje pogoje iz 26. člena tega pravilnika, imajo do 70% sofinanciran 
dogovorjen športni program mladinskih športnih šol, 

• društva, ki imajo evidentirane mladinske športne šole na predlog Športne zveze, imajo 
lahko do 50% sofinancirane dogovorjene športne programe. 

 
32. člen 

(perspektivni in športniki mladinskega razreda) 
 
V programe se uvrstijo tudi posamezni kategorizirani športniki mlajših kategorij (perspektivni 
in mladinski razred) iz olimpijskih in neolimpijskih športnih panog, ki niso uvrščeni v 
selekcijski proces. Pogoj je, da so imenovani v zadnjih oktobrskih Obvestilih, ki jih izdaja 
OKS. Dogovorjeni športni programi se sofinancirajo do 100%, in sicer v sorazmernem deležu 
športnikov v skupini, ki so navedeni v Preglednici 2 za olimpijske športe in Preglednici 4 za 
neolimpijske športe.  
 
 
ŠTEVILO TEDNOV, KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI, URE VADBE IN TEKMOVANJA TER MATERJALNI STROŠKI                                                                                               
 

Preglednica 4    

                                                                                         

 
ZAP. 
ŠT. 

 
 
 

 
ŠPORTNA PANOGA 

 
ŠTEVILO 
TEDNOV 
VADBE 

 
ŠTEVILO 

KATEGORIZI-
RANIH 

ŠPORTNIKOV 

 
ŠTEVILO 

UR VADBE IN 
TEKMOVANJ 

 
MATERIALNI 

STROŠKI 

1. BALINANJE 36 8 600 884 
2. GOLF 36 8 600 884 
3. JU-JITSU 48 7 600 956 
4. KARATE 48 7 600 956 
5. KEGLJANJE 48 8 600 884 
6. KEGLJANJE NA LEDU 48 8 600 884 
7. KICKBOXING 48 7 600 956 
8. SAMBO 48 7 600 956 
9. PLANINSTVO - alpinizem 48 6 600 884 
10. POTAPLJANJE – hitrostno 

plavanje 
 

48 
 

6 600 
 

966 
11. POTAPLJANJE – plavanje s 

plavutmi 
 

48 
 

6 600 
 

966 
12. RIBIŠTVO 36 10 600 884 
13. ŠAH 48 8 600 994 
14. ŠPORTNI PLES 48 4 pari 600 1026 
15. AKROBATSKI R'N'R 48 4 pari 600 1026 
16. MODERNI TEKMOVALNI 

PLESI 
 

48 
 

8 
 

600 
 

1026 
17. AVTOMOBILIZEM 36 6 600 x 
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18. MOTOCIKLIZEM 36 6 600 x 
19. BILIJARD – POOL 48 8 600 844 
20. LETALSTVO 36 6 600 x 
21. PADALSTVO 36 6 600 x 
22. ORIENTACIJA 36 6 600 1000 
23. SQUASH 48 6 600 942 
24. TAEKWON-DO   ITF 48 7 600 956 
25. KOTALKANJE 48 6 600 x 

 
x – za športno panogo še ni določenih materialnih stroškov 
 

1.2.2   KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
 

33. člen 
(pogoji za uvrstitev v selekcijski proces) 

 
Za uvrstitev v selekcijski proces in s tem za sofinanciranje po dogovorjenih programih mora 
biti izpolnjen naslednji pogoj: 

• da imajo športne panoge članske ekipe v tekmovanju najvišje vrste ob praviloma 
najmanj III. stopnji tekmovanja in najmanj dvokrožnem tekmovalnem sistemu. 

 
34. člen 

(športne šole – pogoji in normativi vrednotenja) 
 

Športna društva, ki imajo članske ekipe v tekmovanju najvišje stopnje, morajo imeti otroške 
in mladinske športne šole. Ostala športna društva iz iste športne panoge, ki nimajo članske 
ekipe v tekmovanju najvišje vrste, pa lahko uveljavljajo športne šole le pod pogojem, da je 
dogovorjen prehod športnikov v višje selekcije in podpisan dogovor z društvom, ki izpolnjuje 
zgoraj navedeni pogoj.  
            
                                                                                                                                                                                                                           
ŠTEVILO TEDNOV, DELO STROKOVNEGA KADRA  (URE VADBE, UČNE PRIPRAVE, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA IN TEKMOVANJA)                                                                                                 
 

Preglednica 5              

                                            

 
 

  
KATEGORIJA  –  URE DELA STROKOVNEGA KADRA 

 

 
ZAP. 
ŠT. 

Š P O R T N A 
PANOGA 

 

 
ŠT. 

TEDNOV 
VADBE 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
I. STOP. 

 
 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
II. STOP. 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
III. STOP. 

 
MLADIN. 
ŠPORTNE 

ŠOLE 
IV. STOP. 

 
MLADIN. 
ŠPORTNE 

ŠOLE 
V. STOP. 

 
ŠTEVILO 

ŠPORTNIKOV 

 
 

     
 

  

1. HOKEJ NA LEDU 48 216 288 384 600 750 20 
2. KOŠARKA 48 216 288 384 600 750 12 
3. NOGOMET 48 216 288 384 600 750 18 
4. ODBOJKA 48 216 288 384 600 750 12 
5. ROKOMET 48 216 288 384 600 750 12 
6. VATERPOLO 48 216 288 384 600 750 13 
7. ODBOJKA NA 

MIVKI 
 

48  288 384 600 750 
 

8 
8. BASEBALL 48  288 384 600 750 20 
9. SOFTBALL 48  288 384 600 750 17 

10. HOKEJ NA 
TRAVI 

 
48  288 384 600 750 

 
18 
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MATERIALNI STROŠKI                                                                                                                                                 Preglednica 6                                                                                                                                       
 

  Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole 
ZAP. ŠPORTNA PANOGA I. stopnje II. stopnje III. stopnje IV. stopnje V. stopnje 
ŠT.       

  Točke Točke Točke Točke Točke 
1. HOKEJ NA LEDU 436 705 1027 1540 2054 
2. KOŠARKA 288 517 858 1287 1716 
3. NOGOMET 342 583 916 1374 1832 
4. ODBOJKA 288 544 838 1257 1676 
5. ROKOMET 288 555 871 1306 1742 
6. VATERPOLO 319 544 838 1257 1676 
7. ODBOJKA NA MIVKI  X X X X 
8. BASEBALL  X X X X 
9. SOFTBALL  X X X X 

10. HOKEJ NA TRAVI  X X X X 

 
x – za športno panogo še ni določenih materialnih stroškov 
 

35. člen 
(otroške športne šole - starostne stopnje in število) 

 
Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 

• I. stopnja (cicibani, cicibanke) – starost od 7. do 9. leta, 
• II. stopnja (mlajši dečki in deklice) – starost od 10. do 12. leta, 
• III. stopnja (starejši dečki in deklice) – starost od 13. do 14. leta. 

36. člen 
(otroške športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 

 
Izvajalcem se sofinancira: 

• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 5); 
• materialni stroški programa (Preglednica 6); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več, kot je določeno v 

preglednici 5). 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoj za uvrstitev v selekcijski proces po 33. členu tega 
pravilnika, imajo do 70% sofinanciran dogovorjeni program otroških športnih šol; 

• ostala društva, ki imajo priznane otroške športne šole na osnovi podpisanega dogovora 
z društvom in če to izpolnjuje pogoje iz 33. člena tega pravilnika, imajo do 50% 
sofinancirane dogovorjene programe otroških športnih šol; 

• društva, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in so športne šole evidentirane na 
predlog Športne zveze, imajo lahko do 40% sofinancirane dogovorjene programe 
otroških športnih šol. 

 
37. člen 

(mladinske športne šole - starostne stopnje in število) 
 

Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 
• IV. stopnja (mlajši mladinci in mladinke) – starost od 15. do 16. leta, 
• V. stopnja (starejši mladinci in mladinke) – starost od 17. do 18. leta oziroma po 

kriterijih nacionalne panožne zveze. 
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38. člen 
(mladinske športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 

 
Izvajalcem se sofinancira: 

• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 5); 
• materialni stroški programa (Preglednica 6); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več kot je določeno v 

preglednici 5). 
 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoj za uvrstitev v selekcijski proces po 33. členu tega 
pravilnika, imajo do 100% sofinanciran dogovorjeni športni program mladinskih 
športnih šol; 

• društva, ki imajo priznane mladinske športne šole na osnovi podpisanega dogovora z 
društvom in če to izpolnjuje pogoje iz 33. člena tega pravilnika, imajo do 70% 
sofinanciran dogovorjeni športni program mladinskih športnih šol; 

• društva, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in so športne šole evidentirane na 
predlog Športne zveze, imajo lahko do 50% sofinanciran dogovorjeni program 
mladinskih športnih šol. 

 
1.2.3 INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE, KI IMAJO EKIPNA TEKMOVANJA 
 

39. člen 
(pogoji za uvrstitev v selekcijski proces – v prednostne športne programe) 

 
Športna društva, katerih članske ekipe nastopajo v tekmovanju najvišje stopnje, so lahko 
sofinancirana, če imajo otroške in mladinske športne šole. Ostala športna društva iz iste 
športne panoge, ki nimajo članske ekipe v tekmovanju najvišje vrste, pa lahko uveljavljajo 
športne šole le pod pogojem, da je dogovorjen prehod športnikov v višje selekcije in podpisan 
dogovor z društvom, ki izpolnjuje zgoraj navedeni pogoj.  

 
Za uvrstitev v selekcijski proces in s tem za sofinanciranje po prednostnih programih morajo 
biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

• da nastopajo članske ekipe društev v tekmovanjih najvišje vrste, ki potekajo po 
ligaških dvokrožnih ali večkrožnih sistemih, praviloma ob najmanj drugi stopnji 
tekmovanj. 

 
40. člen 

(športne šole – pogoji in normativi za vrednotenje) 
 
Športna društva lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole le takrat, ko izpolnjujejo 
pogoj iz 39. člena tega pravilnika.  
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Programi se vrednotijo po normativih iz Preglednic 7 in 8. 

 
ŠTEVILO TEDNOV, URE VADBE (UČNE PRIPRAVE, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA IN TEKMOVANJA)                                                                                                 
 

Preglednica 7 
 

 
ZAP. 
ŠT. 

Š P O R T N A 
PANOGA 

 

 
ŠTEVILO 
TEDNOV 
VADBE 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
I. STOP. 

 
 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
II. STOP. 

 
OTROŠKA 
ŠP. ŠOLA 
III. STOP. 

 
MLADINSKE 

ŠPORTNE 
ŠOLE 

IV. STOP. 

 
MLADINSKE 

ŠPORTNE 
ŠOLE 

V. STOP. 

 
ŠTEVILO 

ŠPORTNIKOV 

 
 

     
I.DL 

 
I.DL 

 

1. JUDO 48 216 288 384 600 750 7 
2. KEGLJANJE 48  288 384 600 750 8 
3. NAMIZNI 

TENIS 
 

48 216 288 384 
 

600 
 

750 
 

5 
4. ŠAH 48 216 288 384 600 750 12 
5. TENIS 48 216 288 384 600 750 6 

 
 
 

MATERIALNI  STROŠKI                                                                                                                                        Preglednica 8                                                                                                                      
                                                                                                                       

  Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole Športne šole 
ZAP. ŠPORTNA PANOGA I. stopnje II. stopnje III. stopnje IV. stopnje V. stopnje 
ŠT.       

  Točke Točke Točke Točke Točke 
1. JUDO 165 302 478 717 956 
2. KEGLJANJE  272 476 714 952 
3. NAMIZNI TENIS 165 372 630 945 1260 
4. ŠAH 165 291 497 745 994 
5. TENIS 172 305 560 840 1120 

 
41. člen 

(otroške športne šole - starostne stopnje in število) 
 
Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 

• I. stopnja (cicibani, cicibanke) – starost od 7. do 9. leta, 
• II. stopnja (mlajši dečki in deklice) – starost od 10. do 12. leta, 
• III. stopnja (starejši dečki in deklice) – starost od 13. do 14. leta. 

 
42. člen 

(otroške športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 
 

Izvajalcem se sofinancira: 
• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 7); 
• materialni stroški programa (Preglednica 8); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več, kot je določeno v 

preglednici 7). 
 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoj iz 39. člena tega pravilnika, imajo do 70% sofinancirane 
dogovorjene programe otroških športnih šol; 

• ostala društva, ki imajo priznane otroške športne šole na osnovi podpisanega dogovora 
z društvom in če to izpolnjuje pogoje iz 39. člena tega pravilnika, imajo do 50% 
sofinancirane dogovorjene programe otroških športnih šol; 
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• društva, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in so športne šole evidentirane na 
predlog Športne zveze, imajo lahko do 40% sofinancirane dogovorjene programe 
otroških športnih šol. 

43. člen 
(mladinske športne šole - starostne stopnje in število) 

 
Športna društva lahko uveljavljajo naslednje stopnje športnih šol: 

• IV. stopnja (mlajši mladinci in mladinke) – starost od 15. do 16. leta, 
• V. stopnja (starejši mladinci in mladinke) – starost od 17. do 18. leta oziroma po 

kriterijih nacionalne panožne zveze. 
 

44. člen 
(mladinske športne šole – obseg in delež sofinanciranja) 

 
Izvajalcem se sofinancira: 

• delo strokovnih kadrov (število ur iz Preglednice 7); 
• materialni stroški programa (Preglednica 8); 
• uporaba objekta (dogovorjeno število ur vadbe, vendar ne več, kot je določeno v 

preglednici 7). 
 
Delež sofinanciranja: 

• društva, ki izpolnjujejo pogoj iz 39. člena tega pravilnika, imajo do 100% ovrednoten 
dogovorjeni program mladinskih športnih šol; 

• društva, ki imajo priznane mladinske športne šole na osnovi podpisanega dogovora z 
društvom in če to izpolnjuje pogoje iz 39. člena tega pravilnika, imajo do 70% 
sofinanciran dogovorjeni športni program mladinskih športnih šol; 

• društva, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in so športne šole evidentirane na 
predlog Športne zveze, imajo lahko do 50% sofinanciran dogovorjeni program 
mladinskih športnih šol. 

 
 
1.3   KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

45. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Športniki in športnice državnega razreda pri individualnih športnih panogah in članske ekipe 
kolektivnih športnih panog, ki tekmujejo v I. državni ligi in so vključeni v programe 
kakovostnega športa, so upravičeni do sofinanciranja uporabe športnega objekta.  
 
1.3.1   INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
 

46. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Do sofinanciranja uporabe športnega objekta so upravičeni izvajalci, ki imajo na zadnji dan 
roka za prijavo na javni razpis včlanjene kategorizirane športnike DR in so ti navedeni v 
zadnjih Obvestilih OKS v tekočem letu. 
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47. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira število ur uporabe objekta iz Preglednice 1 v deležu glede na število 
športnikov iz Preglednice 2 ter po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, 
dogovorjeni z upravljavci javnih športnih objektov. 
 
1.3.2.   KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
 

48. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Pogoji za sofinanciranje so, da članska ekipa nastopa v I. DL po dvokrožnem ali večkrožnem 
sistemu tekmovanja.  
 

49. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira do 600 ur uporabe objekta za število športnikov iz Preglednice 5 in 
po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, dogovorjeni z upravljavci javnih 
športnih objektov.  
 
1.3.3   INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE, KI IMAJO EKIPNA TEKMOVANJA 
 

50. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci pod pogojem, da članske ekipe nastopajo v I. DL po 
dvokrožnem ali večkrožnem sistemu tekmovanja. 
 

51. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira do 600 ur uporabe objekta za število športnikov iz Preglednice 7 in 
ter po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, dogovorjeni z upravljavci javnih 
športnih objektov. 
 
 
 
 
1.4   VRHUNSKI ŠPORT 
 
1.4.1    INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
 

52. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Kategorizirani športniki perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda so upravičeni 
do sofinanciranja uporabe športnih objektov.  
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53. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Do sofinanciranja uporabe športnih objektov so upravičeni izvajalci, ki imajo na zadnji dan 
roka za prijavo na javni razpis včlanjene kategorizirane športnike perspektivnega, 
mednarodnega in svetovnega razreda, ki so navedeni v zadnjih Obvestilih OKS v tekočem 
letu. 

 
54. člen 

(merila za sofinanciranje) 
 
Izvajalcem se sofinancira število ur uporabe objekta v skladu s programom in v deležu glede 
na število športnikov iz Preglednice 2 ter po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, 
dogovorjeni z upravljavci javnih športnih objektov. 
 
1.4.2   KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
 

55. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo na zadnji dan roka za prijavo na javni 
razpis včlanjene kategorizirane športnike (celotno ekipo), ki so navedeni v oktobrskih 
Obvestilih OKS. 

 
 

56. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira uporaba objekta v skladu s programom za število športnikov iz 
Preglednice 5 in po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, dogovorjeni z 
upravljavci javnih športnih objektov. 
 
1.4.3.   INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE, KI IMAJO EKIPNA TEKMOVANJA 
 

57. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

 
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo na zadnji dan roka za prijavo na javni 
razpis včlanjene kategorizirane športnike perspektivnega, mednarodnega in svetovnega 
razreda, ki so navedeni v oktobrskih Obvestilih OKS. 
 

58. člen 
(merila za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira uporaba objekta v skladu s programom za število športnikov iz 
Preglednice 7 in po kriterijih 19. člena tega pravilnika ali po ceni ure, dogovorjeni z 
upravljavci javnih športnih objektov. 
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1.5  ŠPORTNO-REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH  
 

59. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe 
za skupine udeležencev, starejših od 63 let, in sicer dvakrat na teden, najmanj 40 tednov na 
leto.  

60. člen 
(merila in pogoji za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira: 

• 80 ur - delo strokovnih kadrov; 
• 80 ur uporaba objekta po merilih iz 19. člena tega pravilnika. 

 
Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje od 12 do 20 članov. 
 
 
1.6  ŠPORT INVALIDOV 

 
61. člen 

(namen sofinanciranja) 
 
Do sofinanciranja programov športa invalidov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe 
dvakrat na teden, in sicer najmanj 40 tednov na leto.  
 

62. člen 
(merila in pogoji za sofinanciranje) 

 
Izvajalcem se sofinancira: 

• 80 ur - delo strokovnih kadrov; 
• 80 ur uporaba objekta po merilih iz 19. člena tega pravilnika. 

 
Pogoj za sofinanciranje je, da je vadba organizirana v skupini, ki šteje od 8 do 10 članov. 
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2 MERILA ZA VRENOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV GLEDE NA RAZVOJNE 
IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

 
2.1   ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV  

TER DRUGE NALOGE 
 

63. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja trenerjev, vodnikov in drugih strokovnih kadrov je 
namenjeno izvajalcem, ki uresničujejo programe, navedene v tem pravilniku. 
 
 
 
 
2.1.1  ŠOLANJE NEPROFESIONALNIH STROKOVNIH KADROV – TRENERJEV 
 

64. člen 
(postopek in pogoji za sofinanciranje) 

 
Postopek in pogoji sofinanciranja: 

• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov; 
• da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat 

zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval kot trener v tej 
športni panogi; 

• da šolanja za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni možno izvesti v Mariboru, kar 
oceni Športna zveza; 

• da izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju kandidata. 
 

65. člen 
(obseg sofinanciranja) 

 
Neprofesionalnim trenerjem, ki izpolnjujejo pogoje iz 64. člena tega pravilnika, se 
sofinancira: 
 

• prijavnina ali kotizacija za udeležbo na šolanju za pridobitev ustreznega strokovnega  
naziva. 

 
2.1.2 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TRENERJEV 

 
66. člen 

(pogoji za sofinanciranje) 
 
Strokovno izpopolnjevanje se sofinancira pod naslednjimi pogoji: 

• da je športna panoga zajeta v program sofinanciranja iz občinskih proračunskih 
sredstev tekočega leta; 

• da je seminar v programu nacionalne ali mednarodne panožne strokovne zveze; 
• da imajo prosilci predpisano strokovno izobrazbo v skladu s 27. členom Zakona o 

športu; 
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• da imajo trenerji na področju selekcijskega procesa, kakovostnega in vrhunskega 
športa neprekinjeno najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju; 

• da imajo trenerji s področja športne vzgoje otrok in mladine, športno-rekreativne 
dejavnosti odraslih in športa invalidov neprekinjeno najmanj deset let delovnih 
izkušenj na tem področju; 

• da to ni strokovno izpopolnjevanje za pridobitev ustrezne licence. 
 

67. člen 
(obseg sofinanciranja) 

 
Sofinancira se prijavnina ali kotizacija za udeležbo na izpopolnjevalnih seminarjih. 
 
2.1.3 IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 

68. člen 
(pogoji, obseg in višina sofinanciranja) 

 
Sofinancira se izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športnih društvih in strokovnih 
delavcev, ki opravljajo dela za zveze športnih društev s sedežem in delovanjem na območju 
MOM. 
 
Sofinancira se prijavnina ali kotizacija za udeležbo na strokovnem seminarju. 
 
2.2 ZALOŽNIŠTVO 
 

69. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Založništvo obsega: 

• strokovno literaturo; 
• periodične in občasne publikacije; 
• literaturo in propagandno gradivo namenjeno osveščanju in animaciji za aktivno 

vključevaje prebivalstva v športne dejavnosti; 
• biltene in almanahe športnih društev na območju MOM. 

 
70. člen 

( višina za sofinanciranje) 
 

Vse izdaje iz prejšnjega člena, katerih nosilec je MOM se sofinancirajo do 100% njihove 
vrednosti . 
Vse izdaje iz prve in druge alineje prejšnjega člena, ki jih izdajajo društva se sofinancirajo do 
višine 30% njihove vrednosti.  
Bilteni in almanahi ob 25., 50., 75., 100. obletnici in nadalje vsakih 10 let ob obletnicah 
društev, se sofinancirajo do 30 % njihove vrednosti. 
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2.3 PRIZNANJA IN NAGRADE 
 

71. člen 
(namen sofinanciranja in vrste priznanj) 

 
Sredstva se zagotavljajo za kritje stroškov prireditve Športnik leta, za nakup priznanj in za 
podelitev denarnih nagrad. 
 
Vrste priznanj: 

• za športne uspehe, Cizljeve plakete in Cizljeva nagrada. 
 

72. člen 
(pogoji za podelitev priznanj za športne uspehe) 

 
Pogoji za podelitev priznanj športnikom: 

• da športnik nastopa za matični klub, s sedežem v MOM, na uradnem mednarodnem ali 
nacionalnem tekmovanju. Kot član državne reprezentance je dolžan športnik nastopiti 
tudi za matični klub; 

• da predlog za priznanja potrdi Športna zveza; 
• da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih 

tekmah; 
• da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno; 
• da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali 

svetovnem prvenstvu; 
• da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna 

državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK; 
• da se upoštevajo rezultati doseženi med 1. januarjem in 31. decembrom; 
• da se športnico oz. športnika izbira na podlagi vrednotenja športnih rezultatov, ki so 

doseženi v mednarodnih in nacionalnih merilih. Tekmovalni dosežki so razvrščeni v 4 
vrednostne razrede. 
 
Vrednostni razredi (od najvišjega do najnižjega): 

A. Olimpijske igre, Svetovna prvenstva 
B. Evropska prvenstva, Sredozemske igre 
C. Univerzijada, Svetovni pokali, Evropski pokali, Svetovna študentska 

prvenstva 
D. Državno prvenstvo, Državno prvenstvo – skupna uvrstitev 

 
V primeru enakega ali vrednostno primerljivega dosežka ima prednost panoga, ki je zastopana 
na OI. 
 

73. člen 
(pogoji za podelitev Cizljevih plaket in nagrad) 

 
Pogoji za podelitev plaket: 

• Osvojena medalja na SP in EP v članskih kategorijah pod pogojem, da krovno 
organizacijo priznava MOK;  

• izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo in podpora pri razvijanju športa v 
Mariboru;  

• uspešno dolgoletno strokovno delo pri športni vzgoji.  
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Pogoj za podelitev Cizljeve nagrade: 
• osvojena medalja na OI,  
• za življenjsko delo v športu z organizacijskega ali strokovnega vidika.  

 
74. člen 

(višina denarnih nagrad in evidentiranje) 
 
Način evidentiranja kandidatov za prejem plaket in nagrad in višina denarnih nagrad se določi 
v posebnem poslovniku, ki ga na predlog  ŠZ Maribor potrdi MOM. 
 
2.4   MEDMESTNO SODELOVANJE 
 

75. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Zagotovijo se sredstva za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih, ki so 
dogovorjena v okviru MOM ali Športne zveze Maribor ter za srečanje predstavnikov MOM in 
Športne zveze Maribor s predstavniki drugih mest in športnih zvez. 
 
2.5   ŠPORTNE PRIREDITVE 
 

76. člen 
(vrste prireditev) 

 
V Mestni občini Maribor se sofinancirajo: 

• vrhunske športne prireditve; 
• stalne množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine; 
• mestne športno-rekreativne prireditve; 
• množične športne prireditve za udeležence s posebnimi potrebami in druge športne 

prireditve; 
• množične športne prireditve na ravni države. 

 
77. člen 

(postopek, pogoji in višina sofinanciranja vrhunskih športnih prireditev) 
 

Vrhunske športne prireditve se evidentirajo za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega 
izbora za naslednja obdobja. 
 
Pogoji za evidentiranje športnih prireditev: 

• da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj; 
• da na njih nastopajo mariborski športniki; 
• da na njih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki; 
• da so odmevne v širšem prostoru; 
• da v času evidentiranja za novo obdobje pripadajo športu, ki je uvrščen v selekcijski 

proces. 
 
Višina sofinanciranja, izražena v številu točk: 

• za enodnevna tekmovanja 1.000  T 
• za dvo- in večdnevna tekmovanja  2.000 T 
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Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 

78. člen 
(postopek, pogoji in višina sofinanciranja stalnih   

množičnih športno-rekreativnih prireditev) 
 
Stalne množične športno-rekreativne prireditve so evidentirane za nedoločen čas. 
 
Pogoji za evidentiranje so: 

• da imajo dolgoletno tradicijo; 
• da so primerne za udeležence vseh starostnih kategorij; 
• da potekajo na udeležencem dostopnem terenu; 
• da na njih sodeluje najmanj 200 udeležencev. 

 
Stalne športno-rekreativne prireditve so ovrednotene s 100 T. 
Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 
 

79. člen 
(postopek in višina sofinanciranja mestnih športno-rekreativnih prireditev) 

 
Mestne športno-rekreativne prireditve se evidentira in ovrednoti.  
Prireditve se ovrednotijo od 100 do 1500 T.  
Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 

80. člen 
(postopek in višina sofinanciranja množičnih športno-rekreativnih prireditev za udeležence s 

posebnimi potrebami in druge športne manifestacije) 
 

Navedene prireditve so namenjene udeležencem s posebnimi potrebami in kot manifestacije 
ob pomembnih športnih dogodkih in otvoritvah javnih športnih objektov. 
 
Prireditve se ovrednotijo od 50 do 200 T. 
Vrednost točke se določi na osnovi razpoložljivih sredstev. 
 
 
2.6   PROMOCIJSKA DEJAVNOST 
 

81. člen 
(namen in vrste promocijskih dejavnosti) 

 
Promocijske dejavnosti so namenjene sofinanciranju pomembnejših jubilejnih in memorialnih 
prireditev, organizaciji državnih prvenstev za članske kategorije in organizaciji evropskih, 
svetovnih prvenstev ter  nastopanju ekip v evropskih tekmovanjih. Sofinancirajo se večje 
športne prireditve in dogodki, ki so posebej pomembna oz. velikega pomena za mesto 
Maribor. 
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2.6.1 JUBILEJNE PRIREDITVE 
 

82. člen 
(pogoji in višina sofinanciranja) 

 
Sofinancira se: 

• 25 let delovanja društva  50 T 
• 50 let delovanja društva 100 T 
• 60 let delovanja društva 110 T 
• 70 let delovanja društva 120 T 
• 80 let delovanja društva 130 T 
• 90 let delovanja društva 140 T 
• 100 let delovanja društva 150 T 
• za vsakih nadaljnjih 10 let se doda   30 T  

 
2.6.2    MEMORIALNE PRIREDITVE  
 

83. člen 
(pogoji in višina sofinanciranja) 

 
Sofinancira se: 

• od 5-krat do 10-krat izvedena prireditev  50 T 
• za vsako nadaljnjo prireditev se doda  10 T 
• skupno največ  200 T 

 
2.6.3  DRŽAVNA PRVENSTVA ZA ČLANSKE KATEGORIJE V INDIVIDUALNIH 
          ŠPORTNIH PANOGAH, ZA KATERE NI REDNIH EKIPNIH TEKMOVANJ 
 

84. člen 
(pogoji, merila in višina sofinanciranja) 

 
Glede na število društev v Sloveniji: 

• do 10 društev 40 točk 
• 11 do 15 društev 60 točk 
• 16 do 20 društev 80 točk 
• 21 do 25 društev 100 točk 
• 26 do 30 društev 120 točk 
• 31 do 35 društev 140 točk 
• več kot 35 društev 160 točk 

 
Glede na število udeležencev: 

• do 50 udeležencev 40 točk 
• do 60 udeležencev 60 točk 
• do 70 udeležencev 80 točk 
• do 80 udeležencev 100 točk 
• do 100 udeležencev 120 točk 
• do 110 udeležencev 140 točk 
• več kot 110 udeležencev 160 točk 

 
Točke se izračunajo iz povprečja števila društev in udeležencev. 
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2.6.4 PROMOCIJSKI ŠPORTNI SKLAD 
 

85. člen 
 
Sredstva so namenjena za promocijo športnih dogodkov oz. prireditev, ki so velikega pomena 
za mesto in družbeno življenje občanov ter promocijo mesta in jih ni bilo možno evidentirati v 
začetku leta. Za dodelitev sredstev župan imenuje posebno komisijo.  
Sofinanciranje poteka na podlagi posebnih, največ treh javnih razpisih letno, objavljenih na 
spletnih straneh MOM. Pri dodelitvi sredstev komisija lahko upošteva pogoje in merila iz 84. 
člena tega pravilnika. 
 
2.6.5   UNIVERZIJADE, EVROPSKA, SVETOVNA PRVENSTVA IN NASTOPANJE  
              EKIP V EVROPSKIH TEKMOVANJIH 
 

86. člen 
(višina sofinanciranja za univerzijado, evropska in svetovna prvenstva) 

 
Točkovanje navedenih tekmovanj: 

• univerzijada  do 1000 T 
• evropsko prvenstvo  do 1500 T 
• svetovno prvenstvo do 2000 T 

 
Pogoj za sofinanciranje je, da tekmovanje organizira krovna organizacija, ki jo priznava 
MOK, in da izpolnjuje pogoje iz 53. člena Zakona o športu. 
 

87. člen 
(višina sofinanciranja za ekipe, ki se uvrstijo v evropska tekmovanja) 

 
• Tekmovanja (izločilna): 

- 1. krog tekmovanja 200 T 
- 2. krog tekmovanja 400 T 
- 3. krog tekmovanja 600 T 
- 4. krog tekmovanja 800 T 
- 5. krog tekmovanja  1000 T  

 
Točke se ne seštevajo ob uvrstitvah v naslednje kroge, ampak veljajo za tisti krog, v katerem 
se je tekmovanje ekipe končalo.  
 
• Ligaška tekmovanja: 

- liga prvakov 2000 T 
- druga tekmovanja 1000 T 

 
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev. 
 
2.7 DELOVANJE ZVEZE DRUŠTEV 
 

88. člen 
(namen sofinanciranja) 

 
Sofinancira se delovanje športne zveze in zvez društev, ustanovljenih na območju MOM.  
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89. člen 
(obseg in pogoji sofinanciranja zvez društev) 

 
Športni zvezi se krijejo osnovni materialni stroški, dohodki zaposlenih in športni programi, ki 
se lahko izvajajo bolj transparentno in strokovno s pomočjo Športne zveze Maribor.  
 
Zvezam društev, ustanovljenim za območje MOM, ki združujejo najmanj 10 društev, se 
sofinancira delo strokovnega kadra do 400 ur na leto, in sicer po številu točk za urno 
vrednotenje iz 19. člena tega pravilnika in v vrednosti točke, ki velja za strokovne kadre pri 
izvajanju športnih programov. 
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

90. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 13/2006) in Pravilnik 
za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru (MUV, št. 
23/98). 
 

91. člen 
 
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
 
                                                                                                                      Župan 
                          Mestne občine Maribor 
                       Franc Kangler 
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