
Financiranje šolskih športnih tekmovanj v šolskem letu 2011/2012 
 

Medoddelčna in šolska športna tekmovanja se lahko financirajo iz sredstev, namenjenih 
interesnim dejavnostim šole, sredstev lokalne skupnosti, sredstev, ki jih dobi šola z oddajo 
športnih prostorov (skladno z ustanovnim aktom šole), članarine oz. vadnine šolskega 
športnega društva ter sredstev sponzorjev ali donatorjev. 
 
Medšolska, občinska in področna šolska športna tekmovanja se financirajo iz lokalnih 
proračunskih sredstev, sredstev, namenjenih interesnim dejavnostim šole, prispevkov staršev, 
sponzorjev ali donatorjev, članarine oz. vadnine šolskega športnega društva in s sredstvi ZŠRS 
Planica v dogovorjeni višini in obsegu. 
 
Izpeljavo četrtfinalnih, polfinalnih in finalnih šolskih športnih tekmovanj sofinancira Zavod za 
šport RS Planica po merilih, ki jih je sprejel Odbor za ŠOM pri ZŠRS Planica. 
 
Stroške prevoza, prehrane in strokovnega kadra krije vsaka ekipa (šola) sama ali pa lokalna 
skupnost. 
 
Sofinanciramo tudi stroške izpeljave Fair play protokola in izobraževanja sodnikov za sojenje 
šolskih tekmovanj. 
 
Višino sofinanciranja posameznega tekmovanja v šolskem letu določi ZŠRS Planica na osnovi 
sprejetega LDN in finančnega načrta zavoda. 
 
Športne panoge oziroma posamezni programi, ki jih sofinancira Zavod za šport RS Planica, so 
razdeljene v štiri skupine. Merilo za razvrstitev panoge oziroma posameznega programa v 
skupino je število sofinanciranih ravni tekmovanj posamezne panoge oziroma programov 
sofinanciranja, ki jih sofinancira ZŠRS Planica. 
 
V skupino A so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo tekmovanja na področni in državni ravni 
(četrtfinale, polfinale in finale) in koordinacijo tekmovanja. 
 
V skupino B so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo finalna tekmovanja ter največ dve nižji 
ravni tekmovanja, pri čemer je lahko prvi nivo, ki ga sofinanciramo, področno tekmovanje in 
koordinacija tekmovanja. 
 
V skupino C so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo samo finalna tekmovanja in koordinacijo 
tekmovanja. 
 
V skupino D so uvrščene panoge, kjer izvedbe tekmovanj ne sofinanciramo, zagotovimo pa 
pokale in medalje za finalno tekmovanje. 
 
V skupino E so uvrščene množične prireditve, katerih glavni namen izvedbe ni tekmovalnega 
značaja.  
 
O razporeditvi športnih panog v skupine odloča, na predlog ZŠRS Planica, Odbor za področje 
športa otrok in mladine, na osnovi analize tekmovanj za preteklo sezono. Nacionalne panožne 
zveze lahko do konca marca tekočega leta predlagajo razvrstitev panoge v drugo skupino na 
osnovi podatkov o številu sodelujočih ekip oz. učencev na posameznih stopnjah tekmovanja. 



Če se na novo predlaga področno tekmovanje, ga je treba predhodno uskladiti s področnimi 
koordinatorji.  
 

Skupina A 

V skupini A so naslednje panoge:  
 
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet. 
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet. 
 
 
Skupina B 

V skupini B so naslednje panoge: 
 
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male 
prožne ponjave, športna gimnastika), odbojka na mivki, namizni tenis, ples, smučarski skoki, 
smučanje (veleslalom in deskanje). 
 
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki. 
OŠPP: vse razpisane panoge. 
 
 
Skupina C 

V skupini C so naslednje panoge: 
 
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), bowling, streljanje z zračno puško, 
lokostrelstvo, judo, smučarski tek, biatlon, kajak kanu, športno plezanje, badminton, mladina in 
gore, kolesarstvo (vožnja na čas, gorsko kolesarjenje) orientacijski tek, šah, plavanje. 
 
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, 
skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, kolesarstvo (gorsko kolesarjenje), 
lokostrelstvo, orientacijski tek, smučanje (veleslalom in deskanje), streljanje z zračno puško, 
plavanje, ples, športno plezanje, šah. 
 
 
 
Skupina D 

V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C in niso bile vključene v sistem Šolskih 
športnih tekmovanj v šolskem letu 2010/2011 ali se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 
2011/2012. V tej skupini ostanejo tudi panoge, ki niso potrjene za prehod v višjo skupino. 
Panogam v skupini D bomo objavili pripravljene razpise za osnovne in srednje šole v 
Informatorju I (za šolsko leto 2011/2012).  
 
V šolskem letu 2012/2013 imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po 
pozitivnem odzivu vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za 
šport RS Planica. 
Na finalnih tekmovanjih se financirajo pokali in medalje, v četrtfinalnih in polfinalnih 
tekmovanjih pa tudi druga priznanja in nagrade, ki jih izvajalcem zagotovi ZŠRS Planica.  



 
 
Financiranje skupin  
 
Financiramo stroške, ki jih ima izvajalec tekmovanja z izpeljavo (možni stroški) in pavšalne 
stroške, ki so odvisni od višine sofinanciranja posameznega tekmovanja. Pavšalni stroški 
zajemajo stroške, ki jih ima izvajalec z organizacijo in izvedbo tekmovanja (stroški uporabe 
telefona, računalniške opreme, internetne povezave, stroški plačilnega prometa, stroški 
pisarniškega materiala - tonerji, papir, zgoščenke, svinčniki, lepila). Višina pavšalnih stroškov ne 
sme presegati 15 % maksimalnih stroškov, ki jih sofinancira ZŠRS Planica.  
Individualnim panogam sofinanciramo pavšalne stroške glede na število sodelujočih 
tekmovalcev. Podrobnejša navodila prejmejo koordinatorji in izvajalci tekmovanj pred prijavo 
izpeljave tekmovanja. 
 
Skupina A 
Športne panoge so sofinancirane od področnih tekmovanj naprej. Sofinancirajo se naslednji 
možni stroški: uporabnina objekta, izdelava biltenov, zapisnikarji, prevoz orodja, zdravniška 
služba, ozvočenje, napovedovalec, sodniški stroški (samo na področnih tekmovanjih, na 
državnih tekmovanjih jih financirajo nacionalne panožne zveze) in koordinacija tekmovalnega 
sistema panoge. Sofinanciramo stroške dela in stroške uporabe in delovanja opreme. 
 
 
Skupina B 
Sofinanciramo finalna tekmovanja ter največ dve nižji ravni tekmovanja, pri čemer je lahko prvi 
nivo, ki ga sofinanciramo, področno tekmovanje in koordinacija tekmovanja. Sofinancirajo se 
naslednji možni stroški: uporabnina objekta in prostora, potrebna oprema, priprava štartne 
liste, zbiranje rezultatov in obdelava podatkov, izdelava biltenov, prevoz orodja, elektronsko 
merjenje, zdravniška služba, ozvočenje, napovedovalec, rediteljska služba in koordinacija 
tekmovalnega sistema panoge. Sofinanciramo stroške dela in stroške uporabe in delovanja 
opreme.  
 
Skupina C 
Sofinanciramo samo stroške finalnih tekmovanj. Sofinancirajo se naslednji možni stroški: 
uporabnina objekta in prostora, potrebna oprema, priprava štartne liste, zbiranje rezultatov in 
obdelava podatkov, izdelava biltenov, prevoz orodja, elektronsko merjenje, zdravniška služba, 
ozvočenje, napovedovalec, rediteljska služba in koordinacija tekmovalnega sistema panoge. 
Sofinanciramo stroške dela in stroške uporabe in delovanja opreme. 
 
 
Skupina D 
Zavod zagotavlja pokale in medalje za finalno tekmovanje.  
 
Skupina E 

1. Množične prireditve, kjer je organizator ZŠRS Planica in izvajalca izberemo preko 
javnega naročila (Pokljuški maraton, Festival športa, Ljubljanski maraton, Maraton treh 
src ….). 

 
Ostala obvestila o sofinanciranju in hranjenju dokumentacije: 



Izvajalci lahko za vsa razpisana šolska športna tekmovanja do državne ravni razpišejo štartnine 
ali druge denarne prispevke. Če izvajalci v skupinah A, B ali C pobirajo štartnino na državni 
ravni brez ustreznega dogovora z ZŠRS Planica, mu tekmovanja oz. prireditve ne bomo 
sofinancirali.  
 
Izvajalec tekmovanja se zavezuje, da bo hranil vso dokumentacijo o izpeljavi tekmovanja v 
skladu s predpisi, da bo namensko porabil sredstva ter vodil računovodske evidence, tako da 
bo razvidno na prihodkovni in odhodkovni strani, da gre za sredstva Zavoda za šport RS Planica. 
 
Če je zahtevek za sofinanciranje stroškov tekmovanja višji od 700 EUR, je obvezna priloga 
seznam vseh računov, ki so plačani s sredstvi ZŠRS Planica ali pa fotokopije računov.  
 
ZŠRS si pridržuje pravico, da opravi pregled namenske porabe sredstev pri nekaterih izvajalcih 
tekmovanj. 


