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V.    NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTOV 

 

V občini Slovenska Bistrica je od leta 2016 v veljavi Pravilnik o sofinanciranju letnega 

programa športa v občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju pravilnik). 

Na podlagi pravilnika se v tekočem  proračunskem letu po sprejetju  proračuna, na občinskem 

svetu obravnava in sprejema letni program športa. Sprejet letni program je osnova za izvedbo 

javnega razpisa na podlagi  katerega  športna društva pridobijo sredstva za  delovanje in 

izvajanje športnih programov. 

 

V letu 2017 je stopil v veljavo novi Zakon o športu (ZŠpo-1). Z novim  zakonom je 

podrobneje določen način izvedbe javnega razpisa za letni program športa ter vrednotenjem 

ustrezno usposobljenega kadra, česar v prejšnjem zakonu ni bilo. 

 Ker omenjena določila  niso  zajeta  v veljavnem pravilniku,   smo v občinski upravi  v 

sodelovanju z Športno zvezo  in Zavodom za šport pristopili  k novelaciji pravilnika. 

 

Prav tako je  Olimpijski komite Slovenije -  Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) pozval k 

uskladitvi pravilnikov na lokalni ravni z novim zakonom. 

Predlagane spremembe so v skladu z zakonom predpisanimi novostmi .  

 

  

 

Predlog sprememb: 

 

2. člen; doda se  nova kratica, ki se glasi: »OR – olimpijski razred«. 

 

»2. člen 

(1) Kratice uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen: 

DL – državna liga 

JR – javni razpis 

LPŠ – letni program športa 

NPŠ – nacionalni program športa 

NPŠZ -  nacionalna panožna športna zveza 

OKS- ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije– Združenje športnih zvez 

OR, SR, MR, PR, DR, MLR – Olimpijski, svetovni, mednarodni, perspektivni, 

državni in mladinski  razred 

ZŠIS POK – Zveza  za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite.«. 

 

5. člen;  črta se zadnja alineja 

 

 

»5. člen 

(1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so: 

• športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, 

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v  občini, 

• zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 

• zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja.«. 



    

 

 

 

 

 

 

6. člen;  sprememba celotnega  člena 

 

»6.člen 

(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih  športa, če 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so registrirani in imajo sedež v občini  najmanj  eno leto (od datuma objave javnega 

razpisa) 

- imajo za prijavljene dejavnosti: 

- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o 

udeležencih programa, 

- izvajajo športne panoge, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov 

letno v obsegu vsaj 60  ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za 

sofinanciranje  celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja 

posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen. 

(2) Športna društva in športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri  izvajanju 

LPŠ.«. 

 

»6.člen 

(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih  športa, če 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. so registrirani in imajo sedež v občini  najmanj  eno leto (od datuma objave 

javnega razpisa) 

2. imajo za prijavljene dejavnosti: 

- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o 

udeležencih programa, 

- izvajajo športne panoge, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov 

letno v obsegu vsaj 60  ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za 

sofinanciranje  celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja 

posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 

- Zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen kader za opravljanje dela v športu. 

(2) Športna društva in športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri  izvajanju 

LPŠ.«. 

 

8. člen; v 2. odstavku se črta besedna zveza »in Zavoda za šport Slovenska Bistrica«. Za 

besedno zvezo »Občinske športne zveze se doda pika.«. 

»8.člen 



    

(1) LPŠ je dokument, ki  opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu 

opredeljena kot javni  interes občine.  LPŠ pripravi  pristojni občinski  organ. 

(2) LPŠ sprejme občinske svet  za posamezno koledarsko leto. Občinski svet mora pred 

sprejetjem pridobiti  mnenje  Občinske športne zveze. in Zavoda za šport Slovenska 

Bistrica. 

(3) Glede na razpoložljiva finančna sredstva, razvojne načrte,  prioritete v športu, ter 

kadrovske in prostorske razmere v športu na lokalnem nivoju se v LPŠ : 

-  določijo področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejme LPŠ, 

sofinancirajo iz proračuna, 

-  določa obseg in vrsto dejavnosti, 

-  določa višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa, 

-  določajo morebitni dodatni pogoji in zahteve za vrednotenje programov športa in 

izvajanje letnega programa športa.«. 

 

16. člen; sprememba celotnega člena  

»16. člen 

(1) Po preteku  razpisnega roka strokovna komisija odpre prispele vloge in ugotovi 

njihovo popolnost. 

(2) Vlagatelji , ki  v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le to 

dopolnijo v roku  8 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi. 

(3) Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil se s 

sklepom zavržejo. «. 

 

»16. člen 

(1) Po preteku razpisnega roka strokovna komisija odpre prispele vloge v roku in na 

način, ki je predviden v JR in ugotovi njihovo popolnost. 

(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni kuverti, 

in po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. 

(3) Odpiranje vlog ni javno. 

(4) Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le to 

dopolnijo v roku  8 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi. 

(5) Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil se s 

sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.«. 

 

 

17. člen; sprememba drugega odstavka. Tretji in četrti odstavek se črtata. 

 

»17. člen 

(1) Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev tega pravilnika oceni pravočasne in 

formalno popolne vloge za sofinanciranje programov športa in po ocenjevanju vlog  

sestavi predlog razdelitve sredstev. 



    

(2)  Predlog razdelitve sredstev, strokovna komisija objavi na sedežu Občinske športne 

zveze in Zavodu za šport Slovenska Bistrica. 

(3) Vlagatelji  lahko v roku 8 dni od objave poročila podajo  pripombe na podan predlog. 

(4) O podanih pripombah odloča strokovna komisija v roku 15 dni od roka za oddajo 

pripomb.«. 

 

 

»17. člen 

(1) Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev tega pravilnika oceni pravočasne in 

formalno popolne vloge za sofinanciranje programov športa in po ocenjevanju vlog 

sestavi predlog razdelitve sredstev. 

(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«. 

 

 

18. člen; sprememba celotnega člena  

 

»18. člen 

(1) Izbrane izvajalce o višini  namensko dodeljenih  proračunskih  sredstvih obvesti 

občinska uprava z odločbo. 

(2) Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti pritožbo, o kateri odloča 

župan. Zoper županovo  odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti  upravni spor pred 

pristojnim sodiščem. 

(3) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.«. 

 

»18. člen 

(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu 

sofinanciranja. 

(2) Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti ugovor, o katerem odloča 

župan. Predmet ugovora ne more biti primernost meril, pogoji in kriteriji za 

vrednotenje področij. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.  

(3) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.  

(4) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.«. 

 

 

20. člen; za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane 

tretji odstavek. 

 

»20. člen 

(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 letu in je izvajalec vložil vlogo  za začasno 

sofinanciranje. 

(2) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva 

poračunajo.«. 



    

 

 

»20. člen 

(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 letu in je izvajalec vložil vlogo za začasno 

sofinanciranje. 

(2) Višina začasnega financiranja 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.«. 

 

Na podlagi sprememb pravilnika se ustrezno spremenijo in dopolnijo tudi Merila, pogoji in 

kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica, ki so priloga 

pravilnika.   

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem  pravilnika nima dodatnih finančnih posledic na proračun. Sredstva za letni program 

športa se vsako leto določijo v proračunu. 

 

 

VII.         PREDLOG SKLEPA  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da dokument obravnava, o njem razpravlja in sprejme  

naslednji sklep: 

 

 

 

S K L E P   

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica – I. 

obravnava                                                     

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                                           

Pripravila: 

Nataša Pernat                                                                                    

    

                                                                                                                Irena Jereb, 

                                                                                                              Vodja oddelka 



    

 

 

 

Priloga: 

• Pravilnik  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 

športa v občini Slovenska Bistrica – I. obravnava 



Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18–ZNOrg), 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, Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), je Občinski 

svet Občine Slovenska Bistrica na ______________ redni seji, dne _________________ sprejel 

 

 

PRAVILNIK 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini 

Slovenska Bistrica 

 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/16) 

se v 8 vrstici v 2. členu pred kratico »SR« doda nova kratica »OR,« in pred besedo »svetovni« se doda beseda 

»Olimpijski,«.  

 

2. člen 

V 5. členu se črta zadnja alineja. 

 

3. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 

(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 

1. so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto (od datuma objave javnega razpisa); 

2. imajo za prijavljene dejavnosti: 

- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih 

programa; 

- izvajajo športne panoge, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 

vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih 

športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače 

opredeljen; 

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader 

za opravljanje dela v športu. 

(2) Športna zveza in športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri  izvajanju LPŠ.«. 

 

4. člen 

 V 8. členu se v 2. odstavku  črta besedna zveza »in Zavoda za šport Slovenska Bistrica«. Za besedno zvezo 

»Občinske športne zveze« se doda pika. 



5. člen 

16. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»16. člen 

(1) Po preteku  razpisnega roka strokovna komisija odpre prispele vloge v roku in na način, ki je 

predviden v JR in ugotovi njihovo popolnost. 

(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označeni kuverti, po vrstnem 

redu, po katerem so bile prejete. 

(3) Odpiranje vlog ni javno. 

(4) Vlagatelji, ki  v predpisanem roku oddajo formalno nepopolno vlogo, lahko le to dopolnijo v roku  8 

dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi. 

(5) Prepozne in formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ni pravočasno dopolnil se s sklepom zavržejo. 

Pritožba zoper sklep ni dovoljena.«. 

 

6. člen 

 V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.«.  

 

Tretji in četrti odstavek se črtata.  

 

7. člen 

18. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»18. člen 

(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja. 

(2) Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno vložiti ugovor, o katerem odloča župan. Predmet 

ugovora ne more biti primernost meril, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij. Odločitev o izbiri 

je s tem dokončna.  

(3) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.  

(4) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.«.  

 

 

8. člen 

 V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Višina začasnega financiranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je 

izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.«. 

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.  

 

 

 



   9. člen 

Ta pravilnik in na tej podlagi dopolnjena Merila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

Št. 

Slovenska Bistrica,  

                                                                                                            Občina Slovenska Bistrica 

                                                                                                            dr. Ivan Žagar 

            župan 

 

 

Priloga: Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI 



ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 1.1. 

 

V 5. členu Pravilnika o sofinanciranju letnega  programa športa v občini Slovenska Bistrica so opredeljeni 

izvajalci Letnega programa športa (v nadaljnjem besedilu: LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev 

pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z dokumentom Merili, 

pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: 

Merila, pogoji in kriteriji) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa: 

1. športni programi 

2. razvojne dejavnosti  v športu 

3. organiziranost v športu 

4. športne prireditve in promocija športa 

Za večino področij športa (programi, dejavnosti, organiziranost, prireditve, promocije) se z merili uveljavlja 

sistem točkovanja. Vrednost področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi oddanih 

prijav na javnem razpisu. 

Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati. Finančna 

vrednost predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je določena glede na  LPŠ 

predvidenih sredstev. 

Vsako področje športa je v merilih opredeljeno s: 

• splošno opredelitvijo področja po Nacionalnem programu športa 

• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja 

 

MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 

sposobnostim,  znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in predstavljajo 

praviloma strokovno organizirano ter vodeno celoletno športno vadbo. 

 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 

V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev 

glede: 

• Predvidenega števila udeležencev vadbene skupine: 

▪ Če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk sorazmerno zmanjša ( 

= koeficient popolnosti skupine) 

▪ Če je udeležencev več,  to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

• Uporabe primernega športnega objekta: 

▪ ( = korekcija športni objekt) 



 

Preglednica št. 0/1: Korekcijski faktorji za vrednotenje uporabe in/ali najema športnih objektov in površin 

 

Vrsta objektov in površin KF 

Pokriti oziroma zaprti športni objekti   

Športna dvorana Bistrica 1,2 

Telovadnica – Center borilnih športov 1,2 

Dvorana za zimski trening atletov 1,2 

Kegljišče 1,2 

Pokrito teniško igrišče 1,0 

Pokrito strelišče 1,0 

Drugi nerazvrščeni pokriti športni objekti  in 

površine 

1,2 

 

Nepokriti  oziroma odprti športni objekti  

Nogometni stadion (športni park Slov. 

Bistrica) 

1,0 

Nogometno igrišče z umetno travo (športni 

park) 

0,8 

Malo nogometno igrišče (športni park) 0,8 

Atletski stadion 0,8 

Nepokrito teniško  igrišče 0,8 

Nepokrito balinišče 0,8 

Šolsko igrišče 0,8 

Drugi nerazvrščeni nepokriti oziroma odprti 

objekti 

0,8 

 

Korekcija se upošteva v primeru, če programi nimajo zagotovljene brezplačne uporabe javnih športnih 

objektov in površin za šport v naravi, izvajalec pa v postopku Javnega razpisa predloži zahtevana dokazila o 

najemu športnega objekta.  

 

• Vodenje programa  s strani primerno izobraženega oz. usposobljenega kadra: 

( = korekcija strokovni kader) 

 

Preglednica št.0/2: Korekcijski faktorji za vrednotenje vodenja programov glede na strokovno usposobljenost 

strokovnega kadra 

 

Strokovni kader KF 

Izobrazba – diplomant Fakultete za šport 1,2 

Usposobljenost – Javni delavec v športu 2 1,0 

Usposobljenost – Javni delavec v športu 1 0,8 

 

Izvajalcem športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se 

število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,0. 

 

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji: 

• Športni programi – splošno: 



▪  isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednosti le v enem prijavljenem športnem programu. 

• Netekmovalni športni programi: 

▪ v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (s posebnimi potrebami), športa 

invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso 

vključeni v tekmovalni sistem NPŠZ (oziroma ZŠIS-POK). 

 

• Tekmovalni športni programi: 

▪ v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

kakovostnega in vrhunskega športa (invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s pogoji, 

pravili in kriteriji  za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji registrirani 

pri NPŠZ (oziroma ZŠIS-POK). 

▪ vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost registrirano in tekmujejo vsaj v 

treh starostnih kategorijah, razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti  tega pogoja 

ni mogoče izpolniti. 

▪ ekipe ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj 5 tekmah/tekmovanjih v sklopu 

uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti  

tega ni mogoče izpolniti. 

 

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG 

 

V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni/vrhunski šport ter programih 

kakovostnega in vrhunskega športa so športne panoge lahko razvrščene po kriterijih razširjenosti, 

uspešnosti/konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno okolje. Zaradi specifičnosti športnih panog so 

izvajalci LPŠ in njihovi športni programi razdeljeni v tri skupine: 

• Izvajalci programov v individualnih športnih panogah 

• Izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah 

• Izvajalci programov v miselnih igrah 

 

Kriteriji za razvrščanje športnih  panog:  

Kriterij razširjenosti: 

▪ individualne, kolektivne športne panoge 

RAZRED KRITERIJ FAKTOR 

1. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno  

skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah 

0,5 

2. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno  

skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah 

0,4 

3. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno  

skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah 

0,3 

4. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno  

skupino v najmanj  dveh različnih starostnih kategorijah 

0,2 

5. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno 

skupino 

0,1 

 

Kriterij uspešnosti: 

▪  individualne športne panoge 



RAZRED KRITERIJ FAKTOR 

1. Izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika: 

Olimpijski razred 

Svetovni razred 

Mednarodni razred 

Perspektivni razred 

 

1,0 

0,8 

0,6 

0,5 

2. Izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika: 

Državni razred 

Mladinski razred 

 

0,3 

0,2 

3. Izvajalec ima registrirane tekmovalce v okviru NPŠZ 0,1 

 

▪ Kolektivne športne panoge 

RAZRED KRITERIJ FAKTOR 

1. Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi 

 

0,6 

2. Druga liga 

Tretja liga 

0,4 

0,2 

3. Izvajalec tekmuje v okviru tekmovalnega sistema panožne športne 

zveze 

0,1 

 

Kriterij pomembnosti za lokalno okolje: 

 

RAZRED ŠPORTNE PANOGE FAKTOR 

1. Atletika, judo, nogomet 1,3 

2. Alpinizem, boks, odbojka, košarka, kegljanje, smučarski skoki,  šah, 

futsal 

1,1 

 

Športna zveza  lahko vsaki dve leti izbere oziroma spremeni razvrstitev športnih panog v razredih glede na 

pomembnost za lokalno okolje, če določena športna panoga izstopa v uspehih in organiziranosti. 

 

Seštevek vseh faktorjev se pomnoži s točkami, ki jih izvajalec prejme za programe športne vzgoje otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programe kakovostnega in vrhunskega športa. 

 

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK  IN MLADINE 

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od 

predšolskega do vključno 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. 

 

1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 

Promocijski športni programi so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se 

plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). 

Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in /ali so financirani s strani  MIZŠ 

(Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 

Sofinancirajo se lahko materialni stroški udeležencev promocijskih športnih programov. 



 

 

PREGLEDNICA ŠT .1-1-1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE  

(S POSEBNIMI POTREBAMI) 

 

 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI 

PROGRAMI 

(MS,CP,ZS,NSP,KRP,MP) 

 

PREDŠOLSKI 

(do 6 let) 

 

ŠOLSKI 

(do 15 let) 

 

PREDŠOLSKI 

PP (do 6 let) 

 

ŠOLSKI PP 

(do 15 let) 

 

Število udeležencev programa 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 2 1 1 

 

 

1.2  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so 

namenjeni otrokom in mladini s posebnimi potrebami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za 

uspešno socialno integracijo v vsakdanjem življenju. 

 

1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 

 V skupino programov za otroke in  mladino s posebnimi potrebami poleg celoletnih športnih programov 

prištevamo  tudi  promocijske športne programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih. 

 

Programi se vrednotijo v okviru  pod-področja 1.1.1. Promocijski športni programi , preglednica št. 1-1-1. 

 

1.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 

ŠPORT 

 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter 

programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. 

Programi vključujejo  načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, 

kadrovske in druge zahteve NPŠZ. 

 

1.3.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT 

Programi športne vzgoje otrok in mladine (v nadaljnjem besedilu: ŠVOM) usmerjeni v kakovostni šport (v 

nadaljnjem besedilu: KŠ) in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: VŠ) so sestavni  del športnih programov 

v okoljih, kjer še niso vzpostavljene občinske panožne športne šole. 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

 

 

ŠPORTNI PROGRAM KRITERIJ VREDNOTENJA 

ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi Športni objekti, strok. kader /skupina 

 



Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1., je opredeljen v preglednicah št. 1-3-1-1 in 

1-3-1-2. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-1 ŠVOM USMERJENIH V KAKOVOSTNI  

 IN VRHUNSKI ŠPORT -I 
 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 

(pripravljalni programi vadbe) 

(12-13 let) 

RAVEN-III 

Velikost skupine (št. udeležencev: individualne 

panoge) 

8 

Velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne 

panoge) 

12 

Velikost skupine ( št. udeležencev: miselne igre) 8 

Število ur vadbe / tedensko 6 

Število tednov 35 

TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA 210 

TOČKE /ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA 210 

  

  

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-2 ŠVOM USMERJENIH V KAKOVOSTNI  

 IN VRHUNSKI ŠPORT -II 

 

CELOLETNI ŠPORTNI 

PROGRAMI 

(tekmovalni programi vadbe) 

(14-15let) 

RAVEN 

II 

(14-15let) 

RAVEN I 

(16-17let) 

RAVEN 

II 

(16-17let) 

RAVEN I 

(18-19 let) 

RAVEN II 

(18-19 let) 

RAVEN I 

Velikost skupine 

 (št. udeležencev: individualne 

panoge) 

8 8 6 6 6 6 

Velikost skupine 

 (št. udeležencev: kolektivne 

panoge) 

12 12 12 12 12 12 

Velikost skupine 

 (št. udeležencev: miselne igre) 

8 8 6 6 6 6 

Število ur vadbe / tedensko 6 8 6 9 6 10 

Število tednov 35 40 40 40 40 40 

TOČKE / STROKOVNI 

KADER / SKUPINA 

210 320 240 360 240 400 

TOČKE /ŠPORTNI OBJEKT / 

SKUPINA 

210 320 240 360 240 400 

 

Mladi športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s 

pogoji, merili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega 

razreda (MLR). S tem pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le 

pod pogojem, da je kategorizacija navedena na seznamu  OKS-ZŠZ, z datumom 1. februar tekočega leta in 

je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.  

Športnik mora doseči rezultat, s katerim je pridobil kategorizacijo OKS, v matičnem klubu, s sedežem v 

Občini Slovenska Bistrica oz. v reprezentanci Republike Slovenije.  

 



       S sredstvi LPŠ se lahko financirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM KRITERIJ VREDNOTENJA 

ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: dodatni programi 

športnikov MLR 

Materialni stroški /udeleženec 

 

Obseg vrednotenja športnih programov MLR je opredeljen v preglednici št. 1-3-1-3 

 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1-3 

 

MLADINSKI RAZRED 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 

(tekmovalni  programi športnikov MLR) 

KATEGORIZACIJA 

MLR 

Število udeležencev programa 1 

TOČKE/ MS/ UDELEŽENEC 80 

 

 

1.4. KAKOVOSTNI ŠPORT 

 

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe članskih starostnih kategorij, ki ne 

izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v 

uradnih  tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi  OKS-ZŠZ in so registrirani  

skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. 

 

1.4.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

Kakovostni  šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 

omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. 

       

 S sredstvi LPŠ se lahko financirajo:  

UPORABA OBJEKTA KRITERIJ VREDNOTENJA 

Kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ Športni objekt /skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1 KAKOVOSTNI ŠPORT 

 

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA 

(tekmovalni progami  vadbe) 

KAKOVOS

TNA 

RAVEN IV. 

KAKOVOST

NA 

RAVEN III 

KAKOVOS

TNA 

RAVEN II. 

KAKOVOST

NA 

RAVEN I. 

Velikost skupine ( št. udeležencev: individualne 

panoge) 

10 8 6 4 

Velikost skupine ( št. udeležencev: kolektivne 

panoge) 

12 12 12 12 

Velikost skupine ( št. udeležencev: miselne igre) 10 8 6 4 

Število ur vadbe /tedensko 4 6 8 10 

Število tednov 40 40 40 40 

TOČKE /ŠPORTNI OBJEKT/ SKUPINA 160 240 320 400 

Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 

za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem 

pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je 



kategorizacija navedena na seznamu OKS-ZŠZ z datumom 1. februar tekočega leta in je športnik naveden 

kot član društva s sedežem v občini.  

Športnik mora doseči rezultat, s katerim je pridobil kategorizacijo OKS, v matičnem klubu, s sedežem v 

Občini Slovenska Bistrica oz. v reprezentanci Republike Slovenije.  

 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI  PROGRAM KRITERIJ VREDNOTENJA 

Kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR Materialni stroški/udeleženec 

 

 

Obseg vrednotenja športnih programov DR je opredeljen v preglednici št. 1-4-2 

 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2 

 

DRŽAVNI  RAZRED 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 

(tekmovalni  programi športnikov DR) 

KATEGORIZACIJA 

DR 

Število udeležencev programa 1 

TOČKE/ MS/ UDELEŽENEC 80 

 

 

 

1.5. VRHUNSKI ŠPORT 

 

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, s statusom športnika 

olimpijskega razreda (OR), svetovnega razreda (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR). 

 

S tem pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da 

je kategorizacija navedena na seznamu OKS-ZŠZ z datumom 1. februar tekočega leta in je športnik naveden 

kot član društva s sedežem v občini. 

Športnik mora doseči rezultat, s katerim je pridobil kategorizacijo OKS v matičnem klubu, s sedežem v 

Občini Slovenska Bistrica oz. v reprezentanci Republike Slovenije.  

 

1.5.1. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV-ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek . V dodatne programe vrhunskega športa so uvrščeni  

aktivni športniki s statusom OR, SR, MR in PR. 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA 

Vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR,MR, SR, 

OR 

Materialni stroški/udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen  v preglednici  št. 1-5-1. 

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1 VRHUNSKI ŠPORT (INVALIDOV) 
 



PROGRAMI 

DODATNE 

ŠPORTNE 

VADBE 

(tekmovalni 

programi  

vrhunskega športa) 

KATEGORIZACIJA 

 

 

PR 

KATEGORIZACIJA 

 

 

MR 

KATEGORIZACIJA 

 

 

SR 

KATEGORIZACIJA 

 

 

OR 

Število 

udeležencev 

programa 

1 1 1 1 

TOČKE/MS/ 

UDELEŽENEC 

240 280 320 360 

 

 

 

1.6. ŠPORT INVALIDOV 

 

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v 

družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. 

 

1.6.1. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ 

Osnovni cilj je invalidom  omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se 

z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športniki, invalidskimi  in dobrodelnimi 

društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu  oziroma 60 ur letno. 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA 

Šport invalidov : celoletni program Športni objekt in strokovni kader / skupina 

Šport invalidov:  občasni projekti Športni objekt in strokovni kader / skupina 

 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1. 

PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1 ŠPORT   INVALIDOV 

 

ŠPORTNI  PROGRAMI INVALIDOV 

(netekmovalni programi vadbe) 

CELOLETNI 

PROGRAMI 

OBČASNI 

PROGRAMI 

Velikost skupine ( št. udeležencev) 10 10 

Število ur vadbe / tedensko 2  

Število tednov 30  

TOČKE / STROKOVNI KADER/ SKUPINA 60 20 

TOČKE/ ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA 60 20 

 

1.6.2. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOVO 

Programi vrhunskih športnikov  invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih športnikov. 

 

 

 

 S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA 



Šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov 

invalidov 

Materialni stroški/udeleženec 

 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.2. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1. 

 

1.7. ŠPORTNA REKREACIJA 

 

Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostoročne športne vzgoje otrok in mladine, 

športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. 

Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let)  in družin s 

ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava) ohranjanja zdravja in dobrega 

počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. 

 

1.7.1. CELOLETNI  ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI 

Celoletni  programi  športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno ter 

predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA 

Športna rekreacija: celoletni programi Športni objekt in strokovni kader / skupina 

 

 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.1. je opredeljen v preglednici št. 1-7-1. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-7 -1 ŠPORTNA REKREACIJA 

 

ŠPORTNA REKREACIJA 

(netekmovalni programi vadbe) 

CELOLETNI PROGRAM 

Velikost skupine (št. udeležencev) 18 

Število ur vadbe / tedensko 2 

Število tednov 30 

TOČKE /STROKOVNI KADER / SKUPINA 60 

TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT/ SKUPINA 60 

 

1.8.  ŠPORT STAREJŠIH 

 

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

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

 

1.8.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH IN ISTOČASNA ŠPORTNA VADBA 

RAZŠIRJENE  DRUŽINE 

Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe razširjenih družin 

potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60  ur letno in predstavljajo  različne oblike celoletne gibalne 

vadbe. Programi potekajo  na površinah v naravi  in urbanem okolju. 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA 



Šport starejših ;celoletni programi in skupinske gibalne vadbe Športni objekt in strokovni kader / skupina 

Šport starejših; celoletni programi vadbe razširjene družine Športni objekt in strokovni kader / skupina 

 

 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.1. je opredeljen v preglednici št. 1-8-1. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-8-1         ŠPORT STAREJŠIH 

 

ŠPORT STAREJŠIH 

( netekmovalni  programi vadbe) 

SKUPINSKA 

VADBA 

RAZŠIRJENE 

DRUŽINE 

Velikost skupine (št. udeležencev) 12 12 

Število ur vadbe / tedensko 2 2 

Število tednov 30 30 

TOČKE /STROKOVNI KADER / SKUPINA 60 60 

TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA 60 60 

 

 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

 

Razvojne dejavnosti  prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo 

podpirajo vsa ostala področja športa. 

 

 

2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 

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. 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

DEJAVNOST ŠPORTA KRITERIJ VREDNOTENJA 

Usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov Materialni stroški/ udeleženec 

 

Obseg  vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki št.2.1. je opredeljen v preglednici št. 2-1. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 2 -1  USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE       

 

PROGRAMI 

USPOSABLJANJA 

IN IZPOPOLNJEVANJA V 

ŠPORTU 

IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 

(Javni delavec v 

športu 1) 

USPOSABLJANJE 

(Javni delavec v 

športu 2) 

Minimalno število udeležencev 

programa 

1 1 1 

TOČKE / MS / UDELEŽENEC 5 15 20 
 

 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

 



Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim 

delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo 

za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 

 

 

3.1.DELOVANJE ŠPORTNIH  DRUŠTEV, ZVEZE DRUŠTEV 

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne 

organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes. 

 

S sredstvo LPŠ se lahko sofinancirajo: 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU KRITERIJ VREDNOTENJA 

Delovanje športnih  društev na lokalni ravni Materialni stroški/društvo in /ali član in/ali leto 

Delovanje občinske športne zveze ( OŠZ) Materialni stroški/OŠZ in OD za zaposlene 

 

 

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1. je opredeljen v preglednici št. 3-1. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 3-1  ORGANIZIRANOST  V ŠPORTU:  

           DELOVANJE DRUŠTEV   

 

 

DELOVANJE DRUŠTEV 

TRADICIJA: 

LETA 

DELOVANJA 

ČLANSTVO S 

PLAČANO 

ČLANARINO 

REGISTRIRANI 

TEKMOVALCI 

ČLANSTVO 

V NPŠZ 

ČLANSTVO 

V OŠZ 

točke/leto delovanja 5 0 0 0 0 

točke/član in/ali  tekmovalec 0 1 2 0 0 

točke /društvo 0 0 0 30 50 

TOČKE/MS ( ne več kot) 150 150 150 30 50 

 

Občinska športna zveza je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni. Merila za 

vrednotenje delovanja OŠZ in višina proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto , za katerega se LPŠ 

sprejema.  

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer 

potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 

Udeležba na uradnih tekmovanjih v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna 

tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 

 

4.1.VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE 

Velike mednarodne športne prireditve so: olimpijske igre, sredozemske igre, svetovna in evropska prvenstva, 

svetovni pokali. Sredstva lokalne skupnosti se za takšne  projekte v primeru uspešne kandidature za 

organizacijo in izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih. 

 

 

4.2.DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 



Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in 

druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju 

števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih 

športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala in udeležbe športnikov na mednarodnih 

tekmovanjih. 

 

S sredstvi LPŠ se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE KRITERIJ VREDNOTENJA 

Športne prireditve lokalnega  in občinskega pomena Materialni stroški/prireditev 

Športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve Materialni stroški/prireditev 

Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih Materialni  stroški/udeleženec 

 

Obseg vrednotenja: preglednica št. 4-2-1 

 

PREGLEDNICA ŠT. 4-2-1  ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA       ŠPORTA  

 

 

Izvedba prireditve 

lokalnega  pomena 

do 25 

udeležencev 

26-50 

udeležencev 

51-75 

udeležencev 

76-100 

udeležencev 

101-150 

udeležencev 

nad 151 

udeležencev 

TOČKE/MS/ 

PRIREDITEV 
10 20 30 40 60 80 

Izvedba prireditve 

občinskega pomena 

do 25 

udeležencev 

26-50 

udeležencev 

51-75 

udeležencev 

76-100 

udeležencev 

101-150 

udeležencev 

nad 151 

udeležencev 

TOČKE/MS/ 

PRIREDITEV 
20 40 60 80 120 160 

Izvedba prireditve 

državnega pomena 

do 25 

udeležencev 

26-50 

udeležencev 

51-75 

udeležencev 

76-100 

udeležencev 

101-150 

udeležencev 

nad 151 

udeležencev 

TOČKE/MS/ 

PRIREDITEV 
0 0 160 200 280 400 

Izvedba mednarodne 

športne prireditve 

do 25 

udeležencev 

25-50 

udeležencev 

51-75 

udeležencev 

76-100 

udeležencev 

101-150 

udeležencev 

nad 151 

udeležencev 

TOČKE/MS/ 

PRIREDITEV 
0 0 320 480 600 800 

Udeležba na 

mednarodnih športnih 

prireditvah 

OI SP EP SVETOVNI 

POKAL 

EVROPSKI 

POKAL 

 

TOČKE/MS/ 

PRIREDITEV 
600 320 240 160 120 

 

 

 


