Maribor 4. oktober 2016
POVPRAŠEVANJE
Financiranje športnih trenerjev
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja
občinam glede financiranja športnih trenerjev.
Občino članico zanima na kakšen način financirate delo trenerjev v športnih društvih?
Ali se financira delo trenerjev preko javnega razpisa (v skladu z letnim programom športa)?
Ali ima kakšna občina izkušnjo, da je športni trener zaposlen za Zavodu za šport, oziroma se
financira na drug način kot preko javnega razpisa?
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
V občini financirajo delo trenerjev na podlagi javnega razpisa, na podlagi letnega
programa športa.
OBČINA PODVELKA
Plačilo trenerskega dela se izvaja preko društva, v javnem razpisu o dodelitvi sredstev
posameznim društvom se upošteva, da društva s trenerji dobijo dodatne točke.
OBČINA MOKRONOG – TREBELNO
Občina Mokronog-Trebelno sofinancira strokovni kader za šport (trenerje, vaditelje)
preko javnega razpisa v skladu z Letnim programom športa.
OBČINA BLED
V občini Bled delo trenerjev sofinancirajo preko javnega razpisa za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v občini Bled.
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa s kriteriji in tudi vsebino letošnjega
javnega razpisa lahko pogledate na njihovi spletni strani (veljavni akti in arhiv javnih
razpisov).
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OBČINA IDRIJA
Društva v večini nimajo zaposlenih trenerjev. Njihovo delo sofinancirajo na podlagi
razpisa in v skladu s pravilnikom. Tudi če je trener zaposlen, društvo dobi samo
sredstva v skladu s pravilnikom, kjer se vrednoti program in ure dela, ne status
trenerja.
OBČINA MEDVODE
v Občini Medvode zaenkrat financirajo trenerje oz. strokovni kader v športu preko
javnega razpisa, za leto 2016 je bilo društvom in klubom razdeljenih 110.000 eur
(športne prireditve + strokovni kader + materialni stroški + objekt). Ravno v zadnjih
dveh mesecih obravnavajo pobudo občinske športne zveze, da bi trenerje financirali
preko panožnih športnih šol.
OBČINA GORNJA RADGONA
Občina Gornja Radgona v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnih
programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih,št. 15 z dne 31.12.2005 in št. 32 z dne 1.6.2007) upravičencem na
podlagi javnega razpisa vsako leto sofinancira strokovni kader (trenerje). Poleg že
navedenega se društvom na podlagi že navedenih pravni podlag sofinancira tudi
usposabljanje trenerjev in vsakoletne licence.
OBČINA APAČE
V občini ne financirajo trenerjev v športnih društvih.
OBČINA KOČEVJE
V Občini Kočevje se z Javnim razpisom za sofinanciranje programov športa v Občini
Kočevje v skladu z Letnim programom športa sofinancira izbrane izvajalce
(društva/klube) tudi preko postavke strokovni kader.
V tej postavki je zavzet ves strokovni kader (vaditelji, učitelji, trenerji,…). Torej
posamezni izbrani izvajalec letnega programa športa dobi sredstva za usposobljeni
kader (z veljavno licenco) za posamezno vadbeno skupino (otroci, mladina, šport
invalidov, starostniki nad 65 let).
Na Zavodu za šport nimajo zaposlenega športnega trenerja.
OBČINA RADENCI
V občini Radenci trenerje plačujejo društva sama iz lastnih proračunov in prispevkov
staršev za vadbo otrok.

MESTNA OBČINA CELJE
V Mestni občini Celje sofinancirajo strokovni kader (to so lahko trenerjii, vaditelji ipd.)
v športnih društvih in klubih preko javnega razpisa (letni program športa).
V skladu s sprejetim občinskim pravilnikom se športnemu društvu sofinancira
določena višina ur strokovnega kadra.
OBČINA BREŽICE
Občina Brežice financira športne trenerje v društvih naše občine preko javnega razpisa,
sladno z letnim programom športa ter našim pravilnikom.
Drugih oblik financiranja športnih trenerjev ne izvajamo.
OBČINA JESENICE
V občini Jesenice imajo sprejeto Strategijo razvoja športa v občini Jesenice, s katero so
se zavezali, da bodo za doseganje vrhunskih športnih dosežkov sofinancirali plače
trenerjem v športnih društvih, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Višina sofinanciranja se določi z
Letnim programom športa, sredstva pa se razdelijo na podlagi javnega razpisa, ob
upoštevanju pogojev, ki so določeni v Odloku o dodeljevanju sredstev za programe s
področja športa v občini Jesenice ter kriterijev, ki jih določajo Merila za vrednotenje
športnih programov.
Besedilo javnega razpisa ter vsa navedena dokumentacija je objavljena na spletni strani
občine.
OBČINA BOHINJ
V Občini Bohinj se vsi trenerji financirajo preko razpisa. Izjema je en trener, ki ga delno
sofinancira zveza.
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
V Mestni občini Murska Sobota strokovni kader- trenerje sofinancirajo preko javnega
razpisa za izvajalce Letnega programa športa.
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
V letu 2016 so prvič objavili triletni javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa za leta 2016, 2017 in 2018. V razpisno področje "Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport" so dodali še "Sofinanciranje strokovnih
delavcev". Tako iz razpisa sofinancirajo 10 trenerjev, ki so zaposleni v športnih
društvih, za delo z mladimi. Z društvi so za trenerje sklenili triletne pogodbe o

sofinanciranju. Sredstva za plače izplačujejo klubu, do 10. v mesecu, klub mora v roku
5 dni sredstva nakazati delavcu in nam poslati potrdilo o nakazilu sredstev. Vse to so,
seveda, predvideli v letnem programu športa za leto 2016. Poleg tega imajo 4
strokovne delavce, ki so zaposleni na javnem zavodu, njihova plača se izplačuje z
druge proračunske postavke, direktno na njihove TRR-je, tako kot vsem ostalim
zaposlenim v zavodu.
OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
Občina Šempeter-Vrtojba sofinancira delo športnih trenerjev preko javnega razpisa.
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