PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU TEKMOVANJ
SPECIALNE OLIMPIADE SLOVENIJE
1. člen
Specialna olimpiada Slovenije (v nadaljevanju SOS) sofinancira tekmovanja, ki jih
organizirajo posamezni lokalni organizatorji na osnovi sprejetega letnega
programa SOS, ki ga vsako leto potrjuje OZ SOS.
2. člen
SOS sofinancira organizacijo in izvedbo tekmovanj SOS, ki jih lokalni organizatorji
organizirajo za tekmovalce SOS v Republiki Sloveniji.
3. člen
Sofinanciranje enodnevnih tekmovanj:
Za enodnevna tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen znesek v višini 300,00€,
ter variabilni del v višini 2,50 € na tekmovalca in 2,50 € na trenerja/spremljevalca,
udeleženega na tekmovanju (podlaga za izplačilo variabilnega dela je bilten z
uradnimi rezultati in navedenimi spremljevalci).
Za enodnevno tekmovanje v alpskem smučanju SOS organizatorju dodatno
nameni še 5 € na tekmovalca in trenerja/spremljevalca.
Sofinanciranje večdnevnih poletnih tekmovanj:
Za večdnevna tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen del v višini 300,00 € po
športu in pomnoženo s številom tekmovalnih dni, ter variabilni del v višini 22,50 € na
tekmovalca (7,50 € x število dni trajanja iger) in 2,50 €/dan na trenerja/spremljevalca,
udeleženega na tekmovanju (podlaga za izplačilo variabilnega dela je bilten z
uradnimi rezultati in navedenimi spremljevalci).
Formula za izračun sofinanciranja je sledeča:
((število športov x 300,00 € x število tekmovalnih dni) + (število športnikov x 7,50 € x
število dni) + (število trenerjev/spremljevalcev x 2,50 € x število dni )) = znesek
sofinanciranja SOS.
Sofinanciranje večdnevnih zimskih tekmovanj:
Za večdnevna zimska tekmovanja nameni SOS organizatorju fiksen del v višini
300,00 € po športu in pomnoženo s številom tekmovalnih dni, ter variabilni del v višini
15,00 € na udeleženega tekmovalca (7,50 € x število dni trajanja iger) in 2,50 €/dan
na trenerja/spremljevalca, plus 10 € na posameznega udeleženega alpskega
smučarja in trenerja/spremljevalca.
Formula za izračun sofinanciranja je sledeča:
((število športov x 300,00 € x število tekmovalnih dni) + (število športnikov x 15,00 € x
število dni) + (število trenerjev/spremljevalcev x 2,50 € x število dni ) + (10 € x število
tekmovalcev in spremljevalcev v alpskem smučanju)) = znesek sofinanciranja SOS.

Sofinanciranje nogometne lige:
Vsak turnir se ovrednoti s fiksnim zneskom 200,00 €.
Finalni turnir se sofinancira po metodologiji za enodnevna tekmovanja kot je
navedeno v 3. členu, prvi odstavek tega pravilnika.
Sofinancirani zneski tekmovanj (fiksni in variabilni) se lahko spremenijo na predlog
IO, v kolikor se spremni sofinanciranje s strani FIHO v višini več kot -5% ali +10% v
primerjavi s preteklim letom, dokončno pa spremembo potrdi OZ SOS.
4. člen
SOS sofinancira organizatorjem enodnevnih in večdnevnih tekmovanj ter nogometne
lige izključno:
- najem tekmovališč in prireditvenih prostorov,
- otvoritveno slovesnost (v skladu s protokolom tekmovanj SOS),
- stroške ozvočenja,
- plačilo sodnikov,
- najem opreme za izvedbo tekmovanj,
- prehrano.
Poleg sofinanciranja SOS zagotavlja organizatorju propagandne materiale SOS, kot
so: zastava SOS (vodja regije), transparenti SOS in pokroviteljev, promocijski plakati
za oglaševanje tekmovanja, objavo tekmovanja na spletni strani SOS in na Facebook
strani SOS ter zagotovi štartne številke in medalje.
5. člen
Zahtevek za sofinanciranje
Zahtevek za sofinanciranje tekmovanj poda organizator tekmovanja pisno v roku 30
dni od zaključka tekmovanja. V kolikor organizator ne poda zahtevka s pripadajočo
dokumentacijo v roku 30 dni od zaključka tekmovanja, se smatra, da prostovoljno
odstopa od možnosti sofinanciranja s strani SOS in ni več upravičen do izplačil iz
tega naslova.
Zahtevek mora vsebovati:
- finančno poročilo s kopijami računov za sofinanciranje stroškov, ki so
navedeni v 4. členu,
- vsebinsko poročilo o tekmovanju,
- uradne rezultate tekmovanja,
- račun ali zahtevek za sofinanciranje naslovljen na SOS,
- fotografije, kjer je jasno razvidna postavitev transparentov in drugih morebitnih
promocijskih materialov sponzorjev ali donatorjev ter SOS in uporaba pravilnih
zastav SOS, materiale kot zastave zagotovi SOS.
V kolikor organizator ni porabil sredstev v skladu s 4. členom tega pravilnika ter ni
podal zahtevka v skladu s 5. členom, ni upravičen do sofinanciranja tekmovanja s
strani SOS.

V primeru, da organizator z računi ni izkazal porabe celotnega sofinanciranega
zneska, mu SOS sofinancira tekmovanje do dejanske porabe, izkazane z računi.
Morebitna razlika se ne prenaša na prihodnja tekmovanja, ki bi jih izvajal isti
organizator.
Za sofinancirani znesek zavezanci za DDV pošljejo pripravljen zahtevek za
sofinanciranje (prejmejo ga s sedeža SOS), lokalni organizatorji, ki niso zavezanci za
DDV, pa izstavijo račun.
6. člen
Izplačilo sofinanciranja
SOS bo v 8 dneh od prejetja zahtevka za sofinanciranje v skladu s 5. členom tega
pravilnika opravila pregled prejete dokumentacije in bo, v kolikor ne bo nepravilnosti,
opravila izplačilo pripadajočega sofinanciranja v skladu s 3. členom tega pravilnika na
TRR organizatorja. Gotovinska izplačila niso mogoča.
Drugačno dinamiko sofinanciranja posamičnih tekmovanj lahko sprejme tudi IO SOS
v skladu s trenutnimi finančnimi zmožnostmi.
V primeru nepravilnosti ali nepopolnega zahtevka bo SOS zaprosila organizatorja za
dopolnitve v roku 10 dni od prejema dokumentacije, organizator pa ima čas 10 dni za
popravke. V kolikor v roku ne dopolni zahtevka ni upravičen do izplačila
sofinanciranja.
7. člen
Pravilnik o sofinanciranju tekmovanj Specialne olimpiade Slovenije je sprejel Občni
zbor Specialne olimpiade Slovenije dne 29.03.2016. Pravilnik velja z dnem sprejetja.
Pravilnik je bil spremenjen in dopolnjen dne 10.10.2017.
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