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PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet sprejema Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Rečica ob Savinji v prvi obravnavi. 
 
NAMEN:  
Izvedba Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je usklajen z Zakonom o športu in Resolucijo 
o nacionalnem programu športa.  
 
OBRAZLOŽITEV IN RAZLOGI ZA OBRAVNAVO: 
Predlagatelj predlaga v sprejem Pravilnik za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Rečica 
ob Savinji za programe športa, ker se na tem področju spreminja zakonodaja. Zakon o 
športu (Uradni list RS, št. 29/17) daje občinam v 16. členu enoletni rok od uveljavitve zakona 
za uskladitev občinskih pravnih aktov, to je, do junija 2018.  
 
Občina s Pravilnikom prilagaja programe športa na lokalni ravni programom, ki jih za dosego 
zastavljenih ciljev načrtuje Republika Slovenija. Pri tem upošteva specifiko v občini, ki ima pri 
oblikovanju meril le deloma proste roke, saj mora upoštevati programe in področja iz 15. ter 
merila za izbiro iz 16. člena Zakona.   
 
DOSEDANJE OBRAVNAVE: 
Prvi predlog je 23. 10. predstavljen društvom, nato pa še Odboru za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti na njegovi 12. redni seji ter Statutarno pravni komisiji na njeni 
15. redni seji. 
 
Športna društva so predlagala, da se postopek sprejema Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji odloži do razjasnitve 
nastalih dilem in da postopek sofinanciranja športa v letu 2018 poteka še po zdaj veljavnem 
pravilniku. Izpostavila so naslednje dileme: 

- merila, ki jih predvideva nov Nacionalni program športa in se obvezno povzemajo v 
občinskih meril, so prilagojena mestom; v podeželskih manjših občinah so potrebe 
drugačne in z merili se jim je treba čim bolj približati; 

- glede na to, da društva upravljajo z objekti, je treba z merili omogočiti sredstva za 
vzdrževanje športnih objektov in površin; 

- nameni naj se določena sredstva z izobraževanje (planinski vodniki); 
- preveri naj se smiselnost in način vključitve prostovoljskih ur (kot upravičen strošek); 
- preveri naj se, ali je nakup žog in druge podobne opreme lahko upravičen strošek; 

enako še za ekskurzije, elektriko in druge komunalne storitve in startnine. 
 
Občinska uprava je pridobila mnenja MŠŠ in MJU (v zvezi s financiranjem investicij): 



 

- Zakon o športu investicij ne opredeljuje. Vendar sredstev za investicije v zasebno 
lastnino ni mogoče zagotavljati pri lokalni skupnosti; le-ta javnih sredstev ne more 
investirati v »tujo« infrastrukturo; 

- za izobraževanje se sredstva lahko namenijo skladno s predpisanimi področji; 
- prostovoljske ure se lahko priznajo kot upravičen strošek, kadar imajo društva to 

področje urejeno skladno z Zakonom o prostovoljstvu; 
- nakup žog in druge opreme ni upravičen strošek, prav tako ne strošek ekskurzij; 
- strošek komunalnih storitev, elektrike, telefona… je upravičen (materialni) strošek. 

 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se je s predlogom Pravilnika 
seznanil, Statutarno pravna komisija pa je podala pripombe in vprašanje, kot sledi: 

- Številčenje z rimskimi številkami je napačno; 
- Pravilnik se dosledno navaja z veliko začetnico; 
- 5. člen, (1) 1. alineja: določba (pogoj za upravičenost: dve leti registriran sedež 

društva v Občini) je diskriminatorna. Navedba naj se spremeni v »naslednje leto po 
registraciji«; 

- 5. člen, (1) 2. alineja: Navedba »imajo zagotovljena materialna sredstva in druge 
pogoje« je nerodna; kako se to ugotavlja; 

- 6. člen (1): beseda »sofinancirajo« se nadomesti s »sofinancira«; 
- 7. člen: navedba »javnega interesa občine« ni ustrezna, je preveč ohlapna; 
- 7. člen (3): potrebno soglasje OŠZ se črta; 
- 8. člen (3): »člani komisije« se nadomestijo s »člana komisije«; postavlja se 

vprašanje, kako zagotoviti interesno nepovezanost, če v času podaje javnega razpisa 
ni znano, kateri so vlagatelji. Ureditev ni ustrezna; sam sebe namreč nihče ne more 
izločiti, lahko pa poda predlog za  izločitev, o katerem mora nato nekdo odločiti; 

- 8. člen (6): navedba glede sklepčnosti tričlanske komisije oziroma razlikovanje glede 
na navadno/absolutno večino je brezpredmetno;  

- 11. člen (2): ni navedeno, kaj se zgodi z drugimi ovojnicami (npr. nepravilno 
označene…); določbo je treba dodati; 

- 11. člen (5): navedba »izvajalec razpisa« se nadomesti z »direktor«; 
- 12. člen (2): navedba »Zoper sklep ni pritožbe« se nadomesti s »pritožba ni 

dovoljena«. 
- 20. člen (2): ena trojka se je vrinila v besedo »prednost«; 
- 22. člen: izpostavi se dilema, ali je treba, poleg določbe o veljavnosti, dodati tudi 

določbo glede uporabe Pravilnika; 
- Točkovanje: Ni logično, da se promocijski programi ocenjujemo obratno sorazmerno s 

številom udeležencev;  
- Delo društev je na lokalnem nivoju treba poenostaviti in ne zakomplicirati. 
- Zakaj investicije niso predmet razpisa. 

 
Občinska uprava je iz predloga besedila izločila 2. člen (krajšave), saj se jih večina ne 
pojavlja v samem besedilu, ali se pojavljajo le enkrat in 3. člen »opredelitev javnega interesa 
v športu«, ki navaja zakonske določbe in (po vzoru) ni neobhodno potreben v izvedbenem 
aktu. 
Izvedene so spremembe, ki jih je predlagala Statutarno pravna komisija. Pri navedbi članov 
je treba upoštevati, da so, zaradi črtanja 2. in 3. člena, »pomaknjeni za dve mesti naprej«.  
V (prej) 5. členu (1), 2. alineji, ostaja navedba »imajo zagotovljena materialna sredstva in 
druge pogoje«. Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja z izjavo.  
Besedilo 6. člena (1) je nekoliko preoblikovano, da je smiselno.  
Navedba v 7. členu (3) glede potrebnega soglasja OŠZ ostaja; ker je z zakonom soglasje 
OŠZ določeno, in ker se v prihodnje na območju občine le-ta lahko formira, v predlogu 
besedila OŠZ zaenkrat ostaja.  
Pripomba na 8. člen (3) se upošteva s preoblikovanje dela besedila, kot sledi: »V primeru 
ugotovljene povezanosti sami podajo županu predlog za  izločitev; enako v primeru, če 
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost.«. 
11. člen (2): »druge ovojnice« (npr. nepravilno označene…); se črtajo iz besedila  



 

22. člen: Dileme, ali je treba, poleg določbe o veljavnosti, dodati tudi določbo glede uporabe 
Pravilnika, pripravljavec ne vidi. 
Investicije niso predmet razpisa, ker skladno z veljavno zakonodajo občina ne more 
investirati v tuje premoženje. 
V zvezi s točkovanjem se občinska uprava usklajuje z društvi. 
Zasleduje se poenostavitev določb, pri katerih zakonodaja to dopušča.  
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Sama uveljavitev Pravilnika ne predstavlja sprememb za občinski proračun v delu, ki se 
nanaša ba sofinanciranja programov športa.  
 
PRILOGE: 

- Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Rečica ob Savinji - predlog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 16. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica 
ob Savinji na ___ seji dne ______ sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

OBČINI REČICA OB SAVINJI  
 
 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) določa pogoje, postopke in merila za 
vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (v 
nadaljevanju: Občina) ter nadzor nad pogodbami o sofinanciranju. 
 
(2) Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: LPŠ) je program, s 
katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v Občini, ki ga za posamezno 
koledarsko leto, skladno z Zakonom o športu,  sprejme Občinski svet Občine. 

 
(3) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Občine. 
 

2. člen 
(izvajalci LPŠ) 

 
Izvajalci LPŠ po tem Pravilniku so: 

- športna društva s sedežem v Občini, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva, s sedežem v Občini, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini, 
- zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, ki imajo sedež ali organizacijsko 

enoto v Občini. 
 

3. člen 
(pravica do sofinanciranja) 

 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih 
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje : 

- so registrirani in imajo sedež v Občini najmanj eno leto, oziroma so registrirani in 
imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini, kadar gre za zavode na področju 
vzgoje in izobraževanja, 

- imajo za prijavljene dejavnosti: 
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali 

usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir 

prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,  
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva, če gre za 

športna društva in zveze športnih društev, 



 

o urejeno evidenco o udeležencih programa. 
 

4. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo 
prednost pred programi drugih izvajalcev LPŠ.  
 
 

2 VSEBINSKE DOLOČBE 
 

5. člen 
(opredelitev področij športa) 

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 
upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna 
Občine lahko sofinancirajo programi športa, ki so navedeni v prilogi “Merila, pogoji in kriteriji”, 
sestavnem delu tega Pravilnika. 
 

6. člen 
(LPŠ) 

 
(1) LPŠ pripravi Občinska uprava. 
 
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter 
kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi: 

- področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, 
sofinancirajo iz občinskega proračuna, 

- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa, 
- morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ. 

 
7. člen 

(Komisija za izvedbo javnega razpisa) 
 
(1) Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.   
 
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 

 
(3) Predsednik in člana komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev 

sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja 
(v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v 
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, 
razmerja oziroma skupnosti že prenehale. V primeru ugotovljene povezanosti sami 
podajo županu predlog za  izločitev; enako v primeru, če obstajajo druge okoliščine, 
ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). 
 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti 
izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega 
števila strokovnjakov na določenem področju. 
 

(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno 
povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku. 

 
(6) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje predsednik. Seje lahko 

potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost komisije je potrebna večina prisotnih članov. 
 



 

(7) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja delavec občinske uprave, ki ga 
s sklepom iz prvega odstavka tega člena določi župan.  
 

8. člen 
(Delo komisije za izvedbo javnega razpisa) 

 
(1) Komisija se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije.  

 
(2) Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.  
 
(3) Naloge komisije so: 

- preveritev pravočasnost in popolnost vlog,  
- pregled popolnih vlog,  
- ocenitev vlog na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,  
- izdelava predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih in oddaja 

predloga direktorju občinske uprave. 
 

9. člen 
(Javni razpis) 

 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem Pravilnikom ter na podlagi 
sklepa župana Občina izvede javni razpis. 
 
(2) Javni razpis mora vsebovati: 

- naziv in sedež izvajalca razpisa, 
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
- predmet javnega razpisa, 
- navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in navedbo meril, 
- predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje, 
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa, 
- razpisno dokumentacijo, 
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma 

elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo. 
 
(3) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi 

podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa. 
 
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- razpisne obrazce, 
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge, 
- informacijo o dostopnosti do Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v 

Občini ter druge pogoje in merila, 
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov. 

 
10. člen  

(postopek izvedbe javnega razpisa) 
 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem 

razpisu. 
 
(2) Odpirajo se samo v roku dostavljene ovojnice.  
 
(3) Odpiranje prejetih vlog ni javno. 



 

 
(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba 

in ali je popolna.  
 

(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, direktor občinska uprave 
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 

(6) O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje: 
- kraj in čas odpiranja dospelih vlog, 
- imena prisotnih, 
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja, 
- ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo 

manjkajoče dokumentacije, 
- podpise prisotnih. 

 
11. člen 

(dopolnitev vlog) 
 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem 
(8) dni od prejema poziva. 
 
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 

12. člen 
(ocenjevanje vlog) 

 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in 
meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji, pri čemer višina 
odobrenih sredstev prejemnikov v nobenem primeru ne sme preseči višine zaprošenih 
sredstev. 
 
(2)  Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem 
ocenjevanju voditi zapisnik. 
  
(3) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo 
predsednik in člani komisije.  
  
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega 
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. 
 

13. člen 
(odločba o sofinanciranju) 

 
Odločbo o sofinanciranju izda Občinska uprava. 
 

14. člen 
(pritožbeni postopek) 

 
(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij. 
 
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana 
je dokončna.  
 



 

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike 
Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe. 
 
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
 

15. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 

 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo v občinskem 
glasilu in/ali na spletni strani Občine. 
 

16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se 
opredeli: 

- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti, 
- vsebino in obseg dejavnosti, 
- čas realizacije dejavnosti, 
- pričakovane dosežke, 
- višino dodeljenih sredstev, 
- terminski plan porabe sredstev, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene 

sankcije v primeru neizvajanja, 
- način nakazovanja sredstev izvajalcu, 
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev, 
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo 

krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem 
razpisu, 

- druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 

17.  člen  
(začasno sofinanciranje) 

 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja 
športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (sklep). Dokument se 
lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem 
koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju. 
 
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega 
sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec 
prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu. 
 
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva 
poračunajo. 
 

18.  člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom. 
 
(2) Izvajalci LPŠ črpajo sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo, ki vsebuje poročilo o 
izvedbi programov in kateremu se priložijo vsa dokazila o namenski porabi sredstev. 
 



 

(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvajata Občinska 
uprava in Nadzorni odbor Občine.  
 

19. Člen 
(nenamenska poraba sredstev) 

 
Če se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi 
programa neresnični oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti 
celotna prejeta sredstva in protivrednost uporabe prostora v javnih športnih objektih, oboje z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 

 
3 PREHODNI DOLOČBI 

 
20. člen 

(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v občini 
Rečica ob Savinji (Uradni list RS št. 16/2011 in 4/2014). 
 

21. člen 
(veljavnost Pravilnika) 

 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka 
Rečica ob Savinji, dne 
 

 
Župan Občine Rečica ob Savinji 

VINCENC JERAJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priloga: MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LPŠ 
 
 

I. UVOD 
 
Z merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ (v nadaljevanju: merila) so opredeljeni načini 
vrednotenja programov športa.  
 
V II. točki so navedeni športni programi. 
 
V III. točki so navedeni kriteriji in pogoji za vrednotenje. V podpoglavju III. 1 so navedene 
določbe, ki so splošno veljavne in se uporabljajo pri vrednotenju vseh programov; v 
podpoglavju III.2 pa posamezni programi oziroma področja, ki so opisana z: 

- namenom,  
- predmetom financiranja, 
- upravičenimi udeleženci in 
- tabelaričnim prikazom vrednotenja glede na posamezna merila (kriterije). 

Pod tabelami so navedene posebnosti, kadar so predpisane. 
 

II. PROGRAMI IN PODROČJA  
 
Predmet meril so naslednji programi in področja, za katera se z LPŠ določi obseg javnih 
sredstev za sofinanciranje: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
1.1. Prostočasne športna vzgoja otrok in mladine  

1.1.1 Promocijski športni programi: 
1.1.1.1 Mali sonček,  
1.1.1.2 Ciciban planinec,  
1.1.1.3 Zlati sonček,  
1.1.1.4 Krpan,  
1.1.1.5 Mladi planinec in  
1.1.1.6 Naučimo se plavati 

1.1.2  Dodatne ure športne dejavnosti v šoli* 
1.1.3. Celoletni športni programi 
1.1.4  Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami  
1.2.1  Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami 
1.2.2  Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami* 

1.3. Obštudijske športne dejavnosti 
1.3.1 Celoletni programi obštudijskih športnih dejavnosti 
1.3.2 Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni* 

1.4 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
1.4.1 Občinske panožne športne šole* 
1.4.2 Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 

1.5 Kakovostni šport  
1.5.1  Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa* 

1.6 Vrhunski šport  
1.6.1 Programi vrhunskih športnikov – športnih društev* 
1.6.2 Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem* 
1.6.3 Delovanje olimpijsko univerzitetnega športnega centra* 

1.7 Šport invalidov 
1.7.1 Občinske športne šole invalidov* 
1.7.2 Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez* 
1.7.3 Državna prvenstva športa invalidov* 



 

1.7.4 Programi vrhunskih športnikov invalidov* 
1.8 Športna rekreacija 

1.8.1 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo* 
1.8.2 Celoletni ciljni športnorekreativni programi 
1.8.3 Pilotski športni programi* 
1.8.4 Množične delavske športne prireditve* 
1.8.5 Področni centri gibanja za zdravje* 

1.9 Šport starejših  
1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine 
1.9.2 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra* 
1.9.3 Športno družabne medgeneracijske prireditve* 

 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI* 

 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov 

3.2.1  Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov* 
3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora* 

3.3. Založništvo v športu* 
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu* 
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa* 

 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

4.1. Delovanje športnih organizacij 
 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
5.1. Velike mednarodne športne prireditve* 
5.2. Druge športne prireditve 
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu 
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu* 

 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU* 

 
*  Kriteriji vrednotenja, pogoji in višina proračunskih sredstev za zadevno področje se opredeli z LPŠ 
za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 

 
 
III. VREDNOTENJE PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ 
 
 

III.1       POGOJI VREDNOTENJA, KI VELJAJO ZA VSE PROGRAME  
 
Za športne programe se s temi merili določijo skupni splošni pogoji vrednotenja glede: 

a) načina vrednotenja,  
b) števila in vrste udeležencev ter trajanja programov,  
c) uporabe primernega športnega objekta, 
d) ustreznosti kadra   

 
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za športne programe kriterije in pogoje 
v celoti ali dodatno opredeli.  
 

a) Način vrednotenja 
 

Z merili se uveljavlja točkovni sistem. Razpoložljiva sredstva za posamezni program so 
določena z LPŠ. Med upravičene prijavitelje se razdelijo sorazmerno, glede na razpoložljiva 



 

sredstva in ocene prijavljenih in ovrednotenih programov. Posamezni prijavitelj za posamezni 
program prejme sredstva, ki se izračunajo kot zmnožek števila točk, ki jih je za določen 
program prejel posamezni prijavitelj, z vrednostjo točke. Vrednost točke se določi ločeno po 
programih, kot kvocient med razpoložljivimi sredstvi, ki so v LPŠ predvidena za določen 
program in vsoto vseh točk vseh prijaviteljev na ta program. Končna sredstva, ki jih prejme 
posamezni prijavitelj, predstavlja seštevek sredstev vseh prijavljenih programov tega 
prijavitelja. 

 
b) Število in vrsta udeležencev ter trajanje programov: 

 
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede        
predvidenega števila udeležencev vadbene skupine; če je prijavljenih manj udeležencev, kot 
zahtevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša, če je udeležencev v vadbeni 
skupini več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.  
 
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa (tudi invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s 
pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri 
Nacionalni panožni športni zvezi (v nadaljevanju: NPŠZ). 
 
Preverja se tudi optimalno zadostitev pogojev glede trajanja prostočasnih programov; če je 
posamezni program traja krajši čas od predpisanega z merili, se število točk proporcionalno 
zmanjša, če je daljši, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 
 

c) Uporaba primernega športnega objekta 
 
Za primerni športni objekt se šteje pokriti objekt in objekt – zunanje površine, kadar so le-te 
organizacijsko in prostorsko omejene (npr. igrišča, balinišča…).  
 
Ni razlike pri vrednotenju različnih vrst športnih objektov. 
 

d) Ustreznost kadra   
 
Pogoj za sofinanciranje programov kakovostnega in vrhunskega športa je ustrezna izobrazba 
ali usposobljenost strokovnega kadra, skladno z določili Zakona o športu in NPŠZ za 
sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni 
kategoriji. 
 
 
III. 2     VREDNOTENJE POSAMEZNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ 

 
Programi: 

1.1 Prostočasne športna vzgoja otrok in mladine (Promocijski športni programi: Mali 

sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec in Naučimo se plavati; Celoletni 
športni programi; Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih) 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (Celoletni športni 
programi) 
1.3. Obštudijske športne dejavnosti (Celoletni športni programi) 
 

 Opis, namen 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne 
dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so 
vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. Povečujejo pa gibalne 
sposobnosti, odpravljajo plavalna nepismenost, udeležence navajajo na redno in dovolj intenzivno 
športno vadbo. 
  



 

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni 

programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali 

pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom, da ustrezno poskrbijo za uspešno socialno 

integracijo udeležencev v vsakdanje življenje. 
 

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu 
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. 
 

 Predmet financiranja: 
materialni stroški / udeleženca 
 

 Udeleženci:  
otroci in mladina, otroci in mladina s posebnimi potrebami, študenti 

 
 Tabela 1: Vrednotenje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi s 

posebnimi potrebami) ter programe obštudijskih dejavnosti 
 

MERILO  Št. točk 

Otroci in 
mladina 

Otroci in mladina 
s posebnimi 
potrebami 

Študenti 

Cena športnega programa: 
- Program je za udeležence 

brezplačen 
- Vadeči pokriva do 50 % stroškov 
- Vadeči pokriva 50 % ali več 

stroškov programa 

 
10 

 
7 

 
5 

 
10 

 
7 
 

5 

 
10 

 
7 
 

5 

Kompetentnost strokovnih delavcev: 
- 2. stopnja 
- 3. stopnja 
- diplomant FŠ 

 
5 
6 
7 

 
5 
6 
7 

 
5 
6 
7 

Število udeležencev: 
- manj kot 10 
- vključno 10 do vključno 15 
- več kot 15 

 
10 

7 
5 

 
10 

7 
5 

 
10 

7 
5 

 
 Posebni pogoji:  

Pri celoletnih programih se dobljeno število točk korigira s korekcijskim faktorjem 1,5.  

Trajanje programa: Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.  
 
 

Program: 
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 
Programi Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 
 Opis, namen: 

Kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za športnike – otroke in mladino 
(ekipe), ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo 

načrtno skrb za športnike, s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov, primerljivih v mednarodnem merilu. 
 

 Predmet financiranja: 
športni objekt in strokovni kader 
 

 Udeleženci:  
otroci in mladina, otroci in mladina s posebnimi potrebami 
 

 Tabela 2: Vrednotenje programov Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

 



 

MERILO  TOČKE 

Kompetentnost strokovnih delavcev: 
- 2. stopnja 
- 3. stopnja 
- diplomant FŠ 

 
5 
6 
7 

Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge: 
- število točk na posameznega športnika 

 
1 

Uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge: 
- kategoriziran športnik (kakovostni šport) 
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / mednarodni razred 
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / svetovni razred 
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / olimpijski razred 

 
3 
3 
5 

10 

 
 Posebni pogoji:  

Ni razlik med športnimi panogami: za konkurenčnost športne panoge je št. točk enako nič (0), za 
pomen športne panoge je št. točk enako nič (0) . 
 
 

Program: 
1.8  Športna rekreacija  - Celoletni ciljni športnorekreativni programi 
1.9 Šport starejših - Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba 
razširjene družine 

 
 Opis, Namen: 

Pri športni rekreaciji gre za prostočasno športno udejstvovanje odraslih vseh starosti oziroma družin 
s ciljem ohranjati zdravje, dobro počutje, vitalnost, druženje, tekmovalnost in zabavo; dejavno, koristno 

in prijetno izpopolnitev prostega časa ljudi; oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Celoletni ciljni 

športnorekreativni programi za odrasle potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno ter 
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 

Šport starejših predstavlja rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in 

razširjenih družin, pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših in mlajših 
oseb - vnukov. 
 

 Predmet financiranja: 
športni objekt in strokovni kader 

 
 Udeleženci:  
odrasli (nad 18 let) in družine 

odrasli nad doseženim 65. letom starosti in razširjene družine 
 

 Tabela 3: Vrednotenje celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov in skupinske gibalne 
vadbe starejših, športna vadba razširjene družine 

 

MERILO  TOČKE 

Delovanje na lokalni ravni / nacionalni ravni 0 

Organiziranost na lokalni ravni / nacionalni ravni 0 

Število vadečih: 
- manj kot 10 
- vključno 10 do vključno 15 
- več kot 15 
- več kot 20 % udeležencev starejših od 65 let  

 
5 

15 
30 
30 

 
 

Program: 
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
 

 Opis, Namen: 



 

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja 

(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 

usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali 
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 

 Predmet financiranja: 
materialni stroški / udeleženca 
 

 Udeleženci:  
Člani občinskih športnih društev, udeleženci izobraževanj / usposabljanj 
 
Tabela 4: Vrednotenje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu 
 

MERILO  TOČKE / UDELEŽENCA 

IZPOPOLNJEVANJE (licenciranje) 5 

USPOSABLJANJE (stopnja 1,2,3) 10 

 
 Posebni pogoji:  

Številu udeležencev izobraževanja / usposabljanja ni omejeno. Financira se izobraževanje / 
usposabljanje najmanj enega udeleženca. 
 
 

Program: 
4.1 Delovanje športnih organizacij 
 

 Opis, Namen: 
Z delovanjem športnih organizacij se ohranja osnovna organizacijska infrastruktura športa zunaj 

izobraževalnega sistema, zato delovanje športnih organizacij predstavlja poseben interes in je 

pomemben segment LPŠ. Obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni. 
 

 Predmet financiranja: 

materialni stroški / društvo (zvezo) 
 

 Udeleženci:  občinska športna društva in njihove zveze 
 
Tabela 5: Vrednotenje delovanja športnih organizacij 

 
DELOVANJE 
ŠPORTNIH 
DRUŠTEV IN 
ŠPORTNIH ZVEZ 
NA LOKALNI 
RAVNI 

TRADICIJA: 
LETA 
DELOVANJA 

ŠT. ČLANOV 
S PLAČANO 
ČLANARINO 

REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANOSTVO 
V NPŠZ 

ČLANOSTVO 
V OŠZ 

DRUŠTVO 
V JAVNEM 
INTERESU 

Točke/leto 
delovanja 

1 x x x x x 

Točke/člana ali 
tekmovalca 

x 2 10 x x x 

Točke/društvo x x x 30 30 50 

 
 

Program:  
5.2. Druge športne prireditve 
 

 Opis, Namen: 

Druge športne prireditve predstavljajo množične športne prireditve lokalnega, občinskega in državnega 

pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva. 

Z merili se vrednoti tudi izvedba mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo ravni svetovnega 

pokala. 
Za udeležbo športnikov na mednarodnih športnih tekmovanjih štejejo samo tista mednarodna 

tekmovanja, ki so potrjena s strani mednarodnih panožnih športnih zvez (članic MOK). Udeleženci 



 

mednarodnih športnih tekmovanj ne smejo biti mlajši od petnajst (15) let, razen če nastopajo v panogi 

z zgodnjo specializacijo.   

 
 Predmet financiranja: 

izvedba športne prireditve lokalnega, občinskega pomena: materialni stroški / prireditev 

udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih: materialni stroški / udeleženca 
 

 Namen: 
Zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo 
 

 Udeleženci:  
Člani občinskih športnih društev, udeleženci športnih prireditev / tekmovanj 
 

 Tabela 6: Vrednotenje, druge športne prireditve  
 

MERILO  TOČKE 

Odmevnost: 
- Mednarodna 
- lokalna 

 
50 

5 

Množičnost/skupinski športi: 
- do vključno 20 udeležencev 
- nad 20 in do vključno 50 udeležencev 
- več kot 50 udeležencev 

 
5 

10 
20 

Množičnost/individualni športi: 
- do vključno 2 udeleženca 
- nad 2 in do vključno 5 udeležencev 
- več kot 5 udeležencev 

 
5 

10 
20 

Raven prireditve: 
- lokalna 
- presega lokalno raven 

 
5 
7 

Ustreznost vsebine: 
- pretežno športna 
- pretežno športna z vključenimi programi in materiali za zmanjševanje škodljivih 

vplivov na okolje 

 
5 

15 

 
 
Program: 
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu 

 

Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju. 
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj niso nujno predmet javnega razpisa; 

lahko se financirajo iz posebnih proračunskih virov. 
 
 
 
 
 
 
 

 


