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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 22.9.2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O 

SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 
RADOVLJICA  

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti, 
- Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani 

matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. 
 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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OSNUTEK 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in spremembe), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, št. 26/14), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 2 in spremembe) in 17. 
člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 
____redni seji dne ____________ sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 

1. člen 
 
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN OU, št. 265/19; 
v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Občina Radovljica objavi vsebino JR v uradnem glasilu Občine Radovljica in na svoji 
spletni strani. Razpisna dokumentacija mora biti dostopna na spletni strani in v pisni obliki 
tudi v glavni pisarni občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 15 dni od objave JR.« 
  

2. člen 
 
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij, ki so Priloga 1 k odloku, se 
nadomestijo s prilogo Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij – 
A/2020.  
 

      3.  člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica 
– Uradne objave. Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij – A/2020, ki 
so priloga 1 k odloku, se objavijo na spletni strani občine. 
 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                                         Ciril Globočnik  
                                                                                                                ŽUPAN 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica: 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 

A/2020 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1.  za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
 1.2.  za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
 
- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
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a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
 1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
 1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
 

2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA 
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
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Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo,  obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno  športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo. Iz zgoraj navedenega 
programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih tekmovanj. Namen in 
predvideno višino sredstev za posamezne namene v prostočasni  športni vzgoji otrok in 
mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov oziroma jo za te zavode izvaja 
pooblaščena občinska športna zveza, se določi v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno 
najmanj eno polno skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri 
čemer v I. starostni stopnji polno skupino predstavlja najmanj 20 vadečih, v II. starostni 
stopnji najmanj 20 vadečih in v III. starostni stopnji  najmanj 10 vadečih.  
 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice  (do 
6 let) 

-  število ur min 
60  
-  min 1 skupina z   
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 
60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 do 18 
let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen  
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
(max 10 skupin) 

 
Večdnevni počitniški tabori, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z živalmi in 
podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni 
programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen strokovno 
izobražen ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri 
prijavljene strokovne kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. Izvajalcu se najprej priznajo 
točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
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potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče do 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Programi se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer  polno skupino 
predstavlja najmanj 20 vadečih. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima 
izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali 
najmanj 1 strokovno usposobljen kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko 
priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 

 
10 
8 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0-40/skupina 

 
Sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
  
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih športnikov. Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 
12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah 
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopajo športniki, mlajši od 18 let. 
 
V ta program se lahko prijavi športnike, ki bodo v letu, za katero je objavljen javni razpis, 
dopolnili najmanj 12 let (razen prej navedene izjeme) in največ 19 let. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležba na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. V primeru, 
da ima kategorizirani športnik hkrati priznanih več kategorizacij v različnih razredih, se ga v 
merilu d. upošteva enkrat in sicer njegovo najvišjo kategorizacijo.  
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Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva uradni seznam kategoriziranih športnikov 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven in javno 
objavljen na dan zaključka javnega razpisa.  
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa priznajo točke za en strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi strokovni 
kader. Izvajalcu, ki v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni 
kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati od 11 do 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v 
individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo 
točke za peti strokovni kader.  
 
Točke se priznajo glede na zgoraj navedene pogoje in število prijavljenih strokovnih kadrov. 
Posameznemu izvajalcu se lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih 
oseb). Izvajalcu se najprej priznajo točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 

 
1/športnik 
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- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se pri vrednotenju tega programa upoštevajo športniki, ki so ali bodo v 
letu objave javnega razpisa dopolnili največ 50 let starosti. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost športne panoge. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
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- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 
- izvajalec ima nad 101 člana 

 
0 
2 
4 
6 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja veljavna 
kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in 
mednarodni mojster. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno).  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
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Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

10 
7 
4 
2 
1 

c) lokalni pomen športne panoge 
- paraolimpijski šport (na sporedu naslednjih paraolimpijskih iger) 
- ne paraolimpijski šport 

 
10 
5 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
-  število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik 
12/športnik 

 
V okviru tega programa se sofinancira tudi šport odraslih oseb s posebnimi potrebami. 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
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Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
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Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50%. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
 
2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje športnih objektov 
in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru, da isti športni objekt uporablja več športnih 
društev, ki izvajajo letni program športa, ima prednost pri uporabi javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi prej ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu 
izvajalcu se program ali projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, 
se izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi ali projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjega merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega strokovnega kadra 
- delno pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra 

 
61-100 
0-60 

 
2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 

  
Sofinanciranje statusnih pravic športnikov se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
20 
10 
0 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; kategorizirani športniki: 
- mladinskega 
- državnega  
- perspektivnega  
- mednarodnega  
- svetovnega  
- olimpijskega razreda 

 
3 
6 
10 
15 
20 
30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
- število registriranih športnikov do 1000 
- število registriranih športnikov nad 1000 

 
0-10 
11-30 

č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov do 10 
- število kategoriziranih športnikov nad 10 

 
0-10 

11-20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje projektov s področja založništva se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega gradiva 
- delno pomanjkanje ustreznega gradiva 

 
26-50 
0-25 

b) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

 
0-15 
16-50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje projektov s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se izvajalcem dodeli 
na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv in gospodaren 
- projekt je težje izvedljiv in manj gospodaren  

 
11-20 
0-10 

b) razvojna kakovost 
- projekt ima veliko razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo razvojno vrednost 

 
16-30 
0-15 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 
- lokalni vpliv 
- nacionalni vpliv 
- mednarodni vpliv 

 
0-5 
6-15 
16-30 

 č) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

 
0-5 
6-20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje projektov s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljene ustrezne tehnologije 
- delno pomanjkanje ustrezne tehnologije 

 
11-40 
0-10 

b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 
- tehnologija je slabo ali ni dostopna uporabnikom 
- tehnologija je delno dostopna uporabnikom 

 
16-30 
0-15 

c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 
- tehnologija je za uporabnike zelo uporabna 
- tehnologija je za uporabnike manj uporabna 

 
11-30 
0-10 
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2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
Izvajalcem, ki so prejeli točke v programu 2.4.1., se v programu 2.4.2. dodatno vrednoti samo 
še organiziranost na lokalni ravni. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
8 
6 
4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

 
5 
10 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

č) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 
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Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni 
- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

 
2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 

 a) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali članarino  
(minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 41 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
 

50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določita v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1.  ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev. Sofinancirajo se samo prireditve s pretežno športno vsebino in sicer v športnih 
panogah, ki so kot take opredeljene in razvrščene v razrede na nacionalni ravni. Prireditve 
morajo biti glede na svojo raven prijavljene na ustreznih naslovih. Interni nastopi otrok, 
medgeneracijska druženja, praznovanja in podobni dogodki se ne sofinancirajo. 
 
Sofinanciranje športnih prireditev se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 
- lokalna odmevnost 
- občinska ali regijska odmevnost 
- nacionalna ali mednarodna odmevnost 

 
0-3 
4-10 
11-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
2 
4 
6 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-3 
4-10 
11-20 
21-30 

 

č) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1- 20 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje dejavnosti javnega obveščanja se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 
- nacionalni doseg 
- lokalni doseg (občina, regija) 

 
21–40 
0-20 

 b) pogostost pojavljanja 
- pogosto (najmanj 24 x letno) 
- občasno 

 
16–30 
0-15 

 c) vsebina 
- vsebina je zelo kakovostna in obširna 
- vsebina je manj kakovostna in obširna 

 
16–30 
0-15 

 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je 
dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v 
skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje projektov s področja ohranjanja športne dediščine se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) izvedljivost projekta 
– projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv  

 
26–50 
0-25 

 b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen projekta 
- lokalni, regijski pomen projekta 

 
26–50 
0-25 

 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je dosegel 
najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se projekt sofinancira 
v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se projekti sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v skupni 
višini, kot je določeno v razpisu. 
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2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje projektov s področja družbene in okoljske odgovornosti v športu se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) izvedljivost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv 

 
21–40 
0-20 

 b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen 
- lokalni, regijski pomen projekta 

 
16–30 
0-15 

 c) odličnost projekta 
- projekt ima veliko uporabno in razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo uporabno in razvojno vrednost 

 
16–30 
0-15 

 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je dosegel 
najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se projekt sofinancira 
v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se projekti sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v skupni 
višini, kot je določeno v razpisu. 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se 
določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 

 
3. KONČNE DOLOČBE 

 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.1. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 22.9.2020 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
 OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O SOFINANCIRANJU 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 
1. Zakonska podlaga: 
 
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17 in spremembe),  
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l.  
RS, št. 26/14),  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).  
 
2. Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Radovljica je na 9. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel Odlok o 
sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, 265/2019) – v 
nadaljevanju: odlok. Navedeni odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS št. 
29/17) – v nadaljevanju: Zšpo-1; in je nadomestil do tedaj veljavni Pravilnik o sofinanciranju 
letnega programa športa iz leta 2009.  
 
Dne 10. 1. 2020 je bila Občini Radovljica posredovana napoved rednega inšpekcijskega 
nadzora Inšpektorata RS za šport št. 0617-21/2020-1 in v tem okviru sta bila pregledana Javni 
razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2019 in novi odlok glede skladnosti z 
Zšpo-1. 
 
Navedeni javni razpis za leto 2019 je bil objavljen dne 7. 12. 2018 še na podlagi starega 
pravilnika  (ob določbi, da se v primeru neskladnosti določb pravilnika z Zšpo-1 upošteva 
zakon neposredno) in zaključen pred sprejemom novega odloka, medtem ko je bil Javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2020, objavljen 30. 12. 
2019, že izveden na podlagi novega odloka.  
 
Inšpektorat RS za šport je v Zapisniku o rednem inšpekcijskem nadzoru št. 0617-21/2020-4 z 
dne 11.3.2020, občini naložil, naj Letni program športa in Sklep o začetku postopka javnega 
razpisa za leto 2021 sprejme ter Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 
2021 objavi v skladu z Zšpo-1.  
 
Posledično se v predlaganem odloku o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica predlaga sprememba 9. člena odloka, s katero se v 
določbo doda  obveznost objave celotne vsebine javnega razpisa v uradnem glasilu občine (in 
ne samo najave javnega razpisa, kot doslej, pri čemer se je vsebina javnega razpisa objavila na 
spletni strani občine). 
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Glede Pogojev in meril za sofinanciranje letnega programa športa (ki so priloga odloka), pa je 
bila s strani Inšpektorata RS za šport podana splošna zahteva, da se merila pri posameznih 
športnih programih podrobneje ovrednoti, skladno s 16. členom ZŠpo-1, za izpolnitev te 
zahteve je bil podan  rok do 1. 10 2020.  
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami pogojev in meril se merila pri posameznih 
športnih programih podrobneje ovrednoti. Obenem se v prilogi v posameznih primerih 
prevelikih odstopanj vnese manjše vsebinske spremembe, z namenom večje jasnosti določil se 
popravi nekatere dikcije in doda podrobnejša pojasnila ter odpravi pravopisne napake.  
 
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 
A/2020 s sprejetjem sprememb tako postanejo nova priloga Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica. 
 
Spremembe priloge v primerjavi z do zdaj veljavno prilogo so prikazane v nadaljevanju te 
obrazložitve. S svetlo sivo barvo se označi, kar je v novi verziji dodano, s temno sivo pa tisto, 
kar je izbrisano. 
 
3. Finančne posledice: 
 
Sprejem predlaganega odloka neposredno nima finančnih posledic za proračun Občine 
Radovljica. 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

   Tanja Pogačnik l.r. 
    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica: 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ – 

A/2020 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1.  za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
 1.2.  za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
 
- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
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a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
 1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
 1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
 

2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA 
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
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Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo,  obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno  športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo. Iz zgoraj navedenega 
programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih tekmovanj. Namen in 
predvideno višino sredstev za posamezne namene v prostočasni  športni vzgoji otrok in 
mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov oziroma jo za te zavode izvaja 
pooblaščena občinska športna zveza, se določi v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8-10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če je v najmanj 
eni polni skupini v celoletne programe redno (najmanj 60 ur letno) v I. starostni stopnji 
vključenih najmanj 20 vadečih, v drugi najmanj 20 vadečih in v tretji najmanj 10 vadečih, kar 
v vsaki starostni kategoriji predstavlja polno skupino. če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer v I. starostni 
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stopnji polno skupino predstavlja najmanj 20 vadečih, v II. starostni stopnji najmanj 20 
vadečih in v III. starostni stopnji  najmanj 10 vadečih.  
 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj en 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega 
odstavka se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice  (do 
6 let) 

-  število ur min 
60  
-  min 1 skupina z   
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 
60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
 (max 10 skupin) 

c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 – do 
18 let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
ali 
- strokovno 
usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 

1/vadeči (max 200 
točk) 

0-40/skupina 
(max 10 skupin) 

 
Večdnevni počitniški tabori, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z živalmi in 
podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni 
programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen strokovno 
izobražen ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri 
prijavljene strokovne kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. Izvajalcu se najprej priznajo 
točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
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Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče do 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in 
izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen 
kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Programi se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če ima prijavljeno najmanj eno polno 
skupino, ki izvaja redne celoletne programe (najmanj 60 ur letno), pri čemer  polno skupino 
predstavlja najmanj 20 vadečih. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima 
izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj 1 strokovno izobražen ali 
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najmanj 1 strokovno usposobljen kader. Za zgoraj navedene programe se izvajalcu lahko 
priznajo točke za en prijavljen kader. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 

8-10 
10 
8 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40/skupina 

 
Sofinancirajo se vloge izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
  
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih športnikov. Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 
12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah 
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji 
nastopajo športniki, mlajši od 18 let. 
 
V ta program se lahko prijavi športnike, ki bodo v letu, za katero je objavljen javni razpis, 
dopolnili najmanj 12 let (razen prej navedene izjeme) in največ 19 let. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležba na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
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- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 
 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. V primeru, 
da ima kategorizirani športnik hkrati priznanih več kategorizacij v različnih razredih, se ga v 
merilu d. upošteva enkrat in sicer njegovo najvišjo kategorizacijo.  
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva uradni seznam kategoriziranih športnikov 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven in javno 
objavljen na dan zaključka javnega razpisa.  
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa priznajo točke za en strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi strokovni 
kader. Izvajalcu, ki v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni 
kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati od 11 do 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v 
individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo 
točke za peti strokovni kader.  
 
Točke se priznajo glede na zgoraj navedene pogoje in število prijavljenih strokovnih kadrov. 
Posameznemu izvajalcu se lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih 
oseb). Izvajalcu se najprej priznajo točke za kader z višjo izobrazbo. 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
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- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50%. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj en 1 strokovno izobražen ali najmanj 1 strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se pri vrednotenju tega programa upoštevajo športniki, ki so ali bodo v 
letu objave javnega razpisa dopolnili največ 50 let starosti. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Pri vrednotenju točk za merilo d. se upošteva seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je zadnji veljaven na dan zaključka javnega 
razpisa.  
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Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 20 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia športigra 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 
- izvajalec ima nad 101 člana 

 
0 
2 
4 
6 

d) uspešnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik 

 
Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja veljavna 
kategorizacija supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in 
mednarodni mojster. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno).  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

0- 10 
 

10 
7 
4 
2 
1 

c) lokalni pomen športne panoge 
- paraolimpijski šport (na sporedu naslednjih paraolimpijskih iger) 
- ne paraolimpijski šport 

0-10 
10 
5 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
-  število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik 
12/športnik 

 
V okviru tega programa se sofinancira tudi šport odraslih oseb s posebnimi potrebami. 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno 
(najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.  
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina  

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
V okviru tega programa se sofinancira tudi športna rekreacija oseb s posebnimi potrebami. 
Spodaj navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe 
redno (najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 20 vadečih. 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 20 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih.  
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
-  min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40/skupina 

 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en prijavljeni strokovni 
kader. 
 
Pri določitvi števila točk za ceno programa se upošteva podatke iz finančne konstrukcije 
izvajanja LPŠ, ki je del razpisne dokumentacije in delež, ki ga v posameznem programu 
predstavlja prispevek vadečih.  
 
Pri miselnih igrah se izvajalcu priznajo točke v višini 50% . 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
 
2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje športnih objektov 
in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
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2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru več športnih društev, da isti športni objekt 
uporablja več športnih društev, ki izvajajo letni program športa, ima prednost pri uporabi 
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi prej ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3.  RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu 
izvajalcu se program ali projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe ali projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, 
se izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi ali projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjega 
merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega strokovnega kadra 
- delno pomanjkanje ustreznega strokovnega kadra 

0-100 
61–100 

0-60 

 
2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 
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Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov statusnih pravic športnikov se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselna igra 

0-20 
20 
10 
0 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; kategorizirani športniki: 
- mladinskega 
- državnega  
- perspektivnega  
- mednarodnega  
- svetovnega  
- olimpijskega razreda 

0-30 
3 
6 
10 
15 
20 
30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
- število registriranih športnikov do 1000 
- število registriranih športnikov nad 1000 

0-30 
0–10 
11-30 

č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov do 10 
- število kategoriziranih športnikov nad 10 

0-20 
0–10 
11-20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja založništva se 
izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljenega ustreznega gradiva 
- delno pomanjkanje ustreznega gradiva 

0-50 
26–50 
0-25 

b) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

0-50 
0–15 
16-50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv in gospodaren 
- projekt je težje izvedljiv in manj gospodaren  

0-20 
11–20 
0-10 

b) razvojna kakovost 
- projekt ima veliko razvojno vrednost 

0-30 
16–30 
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- projekt ima manjšo razvojno vrednost 0-15 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 
- lokalni vpliv 
- nacionalni vpliv 
- mednarodni vpliv 

0-30 
0–5 
6-15 

16-30 

 č) reference 
- do dve referenci 
- nad dve referenci najmanj nacionalnega pomena 

0-20 
0–5 
6-20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 
- veliko pomanjkanje ali ni zagotovljene ustrezne tehnologije 
- delno pomanjkanje ustrezne tehnologije 

0-40 
11-40 
0-10 

dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 
- tehnologija je slabo ali ni dostopna uporabnikom 
- tehnologija je delno dostopna uporabnikom 

0-30 
16-30 
0-15 

uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 
- tehnologija je za uporabnike zelo uporabna 
- tehnologija je za uporabnike manj uporabna 

0-30 
11-30 
0-10 

 
2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
Izvajalcem, ki so prejeli točke v programu 2.4.1., se v programu 2.4.2. dodatno vrednoti samo 
še organiziranost na lokalni ravni. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 

 
 

10 15 
8 
6 
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- razred 4 
- razred 5 

4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselnia šport igra 

 
5 
10 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

d) uspešnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 

 
Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni  
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- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 
c) a) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali članarino  
   (minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 41 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določita v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1.  ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev. Sofinancirajo se samo prireditve s pretežno športno vsebino in sicer v športnih 
panogah, ki so kot take opredeljene in razvrščene v razrede na nacionalni ravni. Prireditve 
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morajo biti glede na svojo raven prijavljene na ustreznih naslovih. Interni nastopi otrok, 
medgeneracijska druženja, praznovanja in podobni dogodki se ne sofinancirajo. 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športnih prireditev se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 
- lokalna odmevnost 
- občinska ali regijska odmevnost 
- nacionalna ali mednarodna odmevnost 

1-30 
0-3 
4-10 

11-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
8-10      2 
12 – 20 4 
20-30   6 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-5    1-3 

5-10   4-10 
20      11-20 
20-30 21-30 

 

č) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1–10  20 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev dejavnosti javnega obveščanja se izvajalcem dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

 a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 
- nacionalni doseg 
- lokalni doseg (občina, regija) 

0-40 
21–40 
0-20 

 b) pogostost pojavljanja 
- pogosto (najmanj 24 x letno) 
- občasno 

0-30 
16–30 
0-15 

 c) vsebina 
- vsebina je zelo kakovostna in obširna 
- vsebina je manj kakovostna in obširna 

0-30 
16–30 
0-15 

 
Za programe, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki je 
dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
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Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se izberejo 
vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje število 
točk. Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in v 
skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja ohranjanja športne 
dediščine se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 
– projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv  

0-50 
26–50 
0-25 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen projekta 
- lokalni, regijski pomen projekta 

0-50 
26–50 
0-25 

 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki 
je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov projektov s področja družbene in okoljske 
odgovornosti v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 
- projekt je lahko izvedljiv 
- projekt je težje izvedljiv 

0-40 
21–40 
0-20 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
- nacionalni pomen 
- lokalni, regijski pomen projekta 

0-30 
16–30 
0-15 

c) odličnost projekta 
- projekt ima veliko uporabno in razvojno vrednost 
- projekt ima manjšo uporabno in razvojno vrednost 

0-30 
16–30 
0-15 

 
Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga izvajalca, ki 
je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Izbranemu izvajalcu se program 
projekt sofinancira v višini, kot je določeno v razpisu.  
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Za programe projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk. Izbranim izvajalcem se programi projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in v skupni višini, kot je določeno v razpisu. 
 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se 
določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 

 
3. KONČNE DOLOČBE 

 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.1. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
 
 
 
 
 

 


