
O D L O K  

o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini 

Žalec  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen  
 

(vsebina odloka)  
 

S tem odlokom Občina Žalec določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in 
področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino 
pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. 

 
2. člen  

 
(opredelitev javnega interesa v športu)  

 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v 

Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju 
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje 
zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 

1. v proračunu Občine Žalec zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ; 

2. načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v 
naravi; 

3. spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa. 

 
3. člen  

 
(izvajalci LPŠ)  

 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so: 

1. športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS; 

2. ZKŠT, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT Žalec); 

3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ; 

4. pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS; 

5. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v 
RS; 

6. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove; 

7. občine in 

8. zasebni športni delavci. 
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4. člen  
 

(pogoji za sofinanciranje)  
 

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če 
izpolnjujejo pogoje: 

1. imajo sedež v občini; 

2. so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj 
eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje 
športnih programov; 

3. izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno 
prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje; 

4. imajo za prijavljena športne programe/področja športa: 

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen 
kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 
programov, 

– izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 
vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih 
športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače 
opredeljen, 

– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih 
programov. 

 
II. VSEBINSKE DOLOČBE  

 
5. člen  

 
(opredelitev področij športa)  

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 

upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna 
Občine Žalec lahko sofinancirajo naslednja področja športa: 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

1.1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 

1.2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 

1.3. obštudijska športna dejavnost; 

1.4. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 

1.5. kakovostni šport; 

1.6. vrhunski šport; 

1.7. šport invalidov; 

1.8. športna rekreacija; 

1.9. šport starejših. 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
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3.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 

3.2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora 
programom; 

3.3. založništvo v športu; 

3.4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 

3.5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa. 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 

5.1. športne prireditve; 

5.2. javno obveščanje o športu; 

5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu. 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 

 
6. člen  

 
(letni program športa)  

 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja in programe športa, ki so v koledarskem letu 

v občini opredeljena kot javni interes občine in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih 
sredstev v posameznem koledarskem letu. 

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

1. področja in športne programe, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega 
proračuna; 

2. višino proračunskih sredstev za sofinanciranje LPŠ; 

3. obseg in vrsto športnih programov in področij. 

(3) Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v 
LPŠ v skladu s 7. členom tega odloka. 

(4) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave in strokovna služba ZKŠT Žalec. 

(5) LPŠ sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju Zveze športnih društev Občine 
Žalec. Občinski svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja športne zveze, če ga ta ne 
poda v roku enega meseca. 

 
7. člen  

 
(merila za vrednotenje in izbor programov športa)  

 
(1) Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov športa je podana v prilogi odloka 

»Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ v Občini Žalec«, ki vsebuje: 

1. navedbo in opredelitev športnih področij in programov, v skladu z nacionalnim 
programom športa (v nadaljevanju: NPŠ); 

2. predmet sofinanciranja (vsebina in namen); 

3. obseg vrednotenja posameznih programov; 

4. pogoje in merila za vrednotenje sofinanciranja posameznih programov. 
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(2) Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ so sestavni del tega odloka. 

8. člen  
 

(komisija za izvedbo JR)  
 

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je 
sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov. 

(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev 
sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni 
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski 
skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma 
skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge 
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). 

(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. 

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. 
Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev 
je potrebna navadna večina. 

(5) Naloge komisije so: 

1. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije; 

2. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog; 

3. pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v odloku; 

4. priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih; 

5. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih; 

6. vodenje zapisnikov o svojem delu, priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi 
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti. 

(6) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja strokovni delavec Občine Žalec ali 
ZKŠT Žalec. 

(7) Komisija za šport opravlja tudi spremljanje izvajanja LPŠ. 

 
9. člen  

 
(javni razpis in razpisna dokumentacija)  

 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa 

župana Občina Žalec izvede JR. 

(2) Objava JR mora vsebovati: 

1. ime in naslov izvajalca razpisa; 

2. pravno podlago za izvedbo JR; 

3. predmet JR; 

4. navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ) in meril; 

5. višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR; 

6. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva; 

7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog; 

8. datum in način odpiranja vlog; 
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9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR; 

10. navedbo kraja, časa in osebo, pooblaščeno za dajanje informacij o JR oziroma pri kateri 
lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko 
zanjo zaprosijo. 

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

1. razpisne obrazce; 

2. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge; 

3. informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev; 

4. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov. 

 
10. člen  

 
(postopek izvedbe JR)  

 
(1) Občina Žalec besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. 

Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR. 

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, 
na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način 
elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji. 

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo 
se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice vlog. Odpiranje prejetih vlog ni javno. 

(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila 
oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti (popolna vloga). 

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 

1. kraj in čas odpiranja prispelih vlog; 

2. imena navzočih članov komisije; 

3. naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja; 

4. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče 
dokumentacije. 

(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen. 

 
11. člen  

 
(poziv za dopolnitev vloge)  

 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste 

vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti 
krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni. 

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo 
s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 

 
12. člen  

 
(odločba o izbiri)  
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Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba 
o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 

 
13. člen  

 
(ugovor)  

 
(1) Če vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu razpisana sredstva 

neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni po prejemu odločbe vloži ugovor pri 
izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. 

(2) Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ. 

(3) O pritožbi odloči župan v roku šestdeset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je 
dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo. 

 
14. člen  

 
(objava rezultatov JR)  

 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani Občine Žalec in ZKŠT 

Žalec. 

 
15. člen  

 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)  

 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ Občina Žalec kot naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju 

izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli: 

1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti; 

2. pravna osnova za sklenitev pogodbe; 

3. vsebino in obseg dejavnosti; 

4. čas realizacije dejavnosti; 

5. višino dodeljenih sredstev; 

6. terminski plan porabe sredstev; 

7. način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov/področij, ter 
predvidene sankcije v primeru neizvajanja; 

8. način nakazovanja sredstev izvajalcu; 

9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev; 

10. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi; 

11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši 
pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR; 

12. druge medsebojne pravice in obveznosti. 

(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za sofinanciranje. 
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16. člen  
 

(predplačila)  
 

(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se lahko izvajalci 
LPŠ sofinancirajo na podlagi pogodbe o dodelitvi akontacije sredstev za sofinanciranje 
izvajalcev LPŠ v Občini Žalec. Le-ta se lahko sklene samo z izvajalcem LPŠ-ja iz preteklega 
leta. 

(2) Višina predplačila ne sme presegati 30 % vrednosti zneska pogodbe iz preteklega leta. 

(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvedbe LPŠ na podlagi JR se nakazana sredstva 
poračunajo. 

(4) V primeru nenamenske porabe sredstev morajo društva že prejeta sredstva vrniti v 
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. 

 
17. člen  

 
(spremljanje izvajanja LPŠ)  

 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v 

pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z JR. 

(2) O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov občini v 
pogodbenem roku predložiti: 

1. vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov; 

2. dokazila o namenski porabi sredstev, ki so bila pridobljena na podlagi JR; 

3. izjavo o resničnosti podatkov. 

(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko 
župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo. 

 
18. člen  

 
(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil)  

 
(1) V primeru, da je na podlagi nadzora ugotovljeno, da izvajalec programa ne izvaja v 

obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na JR in opredeljen v pogodbi, se lahko sorazmerno 
zniža višina odobrenih sredstev oziroma se zahteva vrnitev le-teh. 

(2) Izvajalec programa mora le-te vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun Občine 
Žalec: 

1. če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska 
poraba sredstev ali pa se ni izvedel odobreni program; 

2. če prejemnik ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi. 

(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja strokovni 
delavec Občine Žalec ali ZKŠT Žalec. 

 
19. člen  

 
(uporaba javnih športnih objektov in površin)  
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Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega pod enakimi pogoji prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki. 

 
20. člen  

 
(strokovna usposobljenost)  

 
(1) V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni 

delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost. 

(2) Izvajalci LPŠ v Občini Žalec, ki nimajo ustreznega strokovnega kadra, morajo v skladu 
s tretjim odstavkom 92. člena Zakona o športu za izvajanje programov pridobiti ustrezen 
strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020. 

(3) Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje LPŠ, ki ne bodo 
zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene. 

 
IV. PREHODNI DOLOČBI  

 
21. člen 

 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)  

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje 

izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 11/12). 

 
22. člen  

 
(veljavnost odloka)  

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 650-01-0008/2017 

Žalec, dne 12. aprila 2018 

  
Župan  

Občine Žalec  
Janko Kos l.r. 
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POGOJI IN MERILA 

ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŽALEC1 

  

Pogoji in merila določajo pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja področij in 
programov LPŠ v občini Žalec. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu so opredeljeni načini vrednotenja naslednjih 
področij športa: 

1. športni programi; 
2. športni objekti in površine za šport v naravi; 
3. razvojne dejavnosti v športu; 
4. organiziranost v športu; 
5. športne prireditve in promocija športa; 
6. družbena in okoljska odgovornost v športu. 

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI  
 
(1) V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede: 

- predvidenega števila udeležencev vadbene skupine: 

 če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk 
proporcionalno zmanjša; 

 če je udeležencev manj kot jih določajo merila, se upošteva sorazmerni 
delež udeležencev programa. Programi, v katerih je manj kot 50% 
udeležencev, kot jih zahtevajo merila se ne točkujejo; udeleženci pa se 
lahko točkujejo v drugih programih; 

 če je udeležencev več kot 150%, kot jih določajo merila, se prizna 50% več 
točk za strokovni kader (SK); 

- uporabe primernega športnega objekta (ŠO):  
TABELA 1 ŠPORTNI OBJEKTI 

VRSTA OBJEKTA 
zunanje 

površine 1 

pokriti objekti 
1 – vadbena 

enota 

pokriti objekti 
2 - vadbeni 

enoti 

pokriti objekti 3 
vadbene enote 

korekcijski faktor  0,3 0,7 1,0 1,3 

 
-  trajanje programa:  

 število ur vadbe na teden se med programi razlikuje glede na vsebino 
programa in kakovostni nivo le-tega; 

 število tednov vadbe in izvajanja programa se razlikuje glede na vrsto 
programa, pri čemer ločimo celoletne programe, ki trajajo najmanj 30 in 
največ 40 tednov, ter občasne programe, ki trajajo manj kot 30 tednov. 
 

(2) Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji: 
- športni programi SPLOŠNO: 

 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem 
programu; 

- netekmovalni športni programi: 

 v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, programih 
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
obštudijskih športnih dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa 
starejših se vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne 
sisteme nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) (oz. Zveze 
za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (v nadaljevanju ZŠIS-POK),  
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- tekmovalni športni programi (športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport; kakovostni šport; vrhunski šport): 

 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport (šport invalidov) se 
vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ (oz. 
ZŠIS-POK); 

 vrednotijo se samo športniki, ki v letu financiranja dopolnijo 12 let, razen v 
primerih, kjer je drugače določeno z zakonom; 

 vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost 
organizirano in tekmujejo vsaj v dveh (2) starostnih kategorijah, razen v 
športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega pogoja ni mogoče 
izpolniti; 

 imajo strokovni kader z ustrezno izobrazbo oz. usposobljenostjo; 

 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj štirih (4) 
tekmah/tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, v 
obdobju 12 mesecev pred JR razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje 
specifičnosti tega ni mogoče izpolniti. 

 
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in 
mladino, ki nadgrajuje šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih 
tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
(1) Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih Vzgoje in 
izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), 
Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).  
(2) Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so 
financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 
(3) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški (MS) na udeleženca. 

 
TABELA 2 PROMOCIJSKI PROGRAMI 

 
 PREDŠOLSKI                   

(do 6 let) 
ŠOLOOBVEZNI (do 15 let) 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI 

PROGRAMI:                                                                                      

(MaS, CP, ZS, NSP, KRP, 

MP) 

število 

udeležencev 

programa 
1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC  1 1 

 

 

1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

(1) Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo 
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne 
do državne ravni.  
(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški na skupino, glede na udeležbo 
v preteklem koledarskem letu 
 
 
 
 

TABELA 3 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 



 ŠOLOOBVEZNI (do 15 let) MLADINA (do 19 let)  

 št. udeležencev 10 10 

TOČKE (občinsko, področno) 15 15 

TOČKE (regijsko, državno) 10 10 

 
Pri individualnih šolskih športnih tekmovanjih je vsak udeleženec vreden 1 točko. Maksimalno 
število točk za eno tekmovanje je 20. 
 
 
1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 

(1) Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo 
najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno 
ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom. Če programe 
izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader. 
(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancira športni objekt in strokovni kader. Program je 
ovrednoten s seštevkom točk obseg dejavnosti (tabela 4), kompetentnost športnih delavcev 
(tabela 5) in ceno programa (tabela 6). 
 

TABELA 4  OBSEG DEJAVNOSTI (CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI) 

OBSEG DEJAVNOSTI 
PREDŠOLSKI                   

(do 6 let) 

ŠOLOOBVE

ZNI (do 15 

let) 

PREDŠOLS

KI        PP 

(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZ

NI    PP (do 15 

let) 

MLADINA                                        

PP (do 19 

let) 

št. udeležencev 10-12 16-20 5-6 8-10 8-10 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 1,5 2 2 

število tednov 30 30 30 30 30 

TOČKE/SK/SKUPINA 45 60 45 60 60 

TOČKE/ŠO/KUPINA 45 60 45 60 60 

 

TABELA 5  KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

 (CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI) 

Usposobljenost/izobrazba 1. stopnja 2. stopnja 
   Diplomant 
športne smeri 

TOČKE/SKUPINA 5 10 15 

 

TABELA 6 CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA 

(CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ) 

Merilo brezplačen 

vadeči krije do 

50% vrednosti 

programa 

vadeči krije več kot 

50% vrednosti 

programa 

TOČKE/SKUPINA 15 5 0 

 

 

 

 

1.1.4. OBČASNI PROGRAM IN PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH  



(1) Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v 
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo 
zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader. 
(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancira športni objekt in strokovni kader.  Program je 
ovrednoten s seštevkom točk obseg dejavnosti (tabela 7), kompetentnost športnih delavcev 
(tabela 5) in ceno programa (tabela 6).  

TABELA 7 OBSEG DEJAVNOSTI  

(OBČASNI PROGRAMI) 

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                                                              

(v počitnicah in pouka prostih dneh) 

PREDŠOLSKI                   

(do 6 let) 
ŠOLOOBVEZNI (do 15 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 10-12 8-16 

število ur programa 10-20 10-20 

TOČKE/SKUPINA 10-20 10-20 

 
(3) Za tabore se za posamezno skupino prizna največ do 50 ur. 

 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
(1) Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni 
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali 
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno 
integracijo v vsakdanje življenje.  

 
(2)Programi se vrednotijo po tabelah od 2 do 7.   
 
1.3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST 
(1) Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju 

študija. Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo 

intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina 

življenja. 

(2) Če je obštudijska športna dejavnost predmet sofinanciranja, se merila za vrednotenje in 

višina proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 

 

1.4.   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT  
 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja 
tekmovalne programe za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja 
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato 
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
 
1.4.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V 
KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ) IN VRHUNSKI ŠPORT (VŠ) 
(1) Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja 
programe za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih 
rezultatov. Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve 
NPŠZ za izvedbo programov. 
(2) Sofinancirajo se samo programi, ki vključujejo registrirane športnike pri nacionalni panožni 
zvezi od dopolnjenega 12. leta starosti. Sofinancira se strokovni kader, najem objekta in 
materialni stroški programa.  
(3) Vadeči do dopolnjenega 12. leta se ocenjujejo kot pripravljalni programi. Ti programi so 
upravičeni do povračila stroškov najema objekta in strokovnega kadra.  
(4) Na osnovi skupnega števila točk za programe športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport komisija določi štiri športna društva, katerim se nameni dodatna 



finančna sredstva v višini do 10% od skupno vseh sredstev namenjenih v proračunu za  

FINANCIRANJE ŠPORTA V DRUŠTVIH, proračunska postavka 18105. Sredstva se razdelijo 

med društva, ki so prejela največje število točk. 

(5) Posamezni program se vrednosti z upoštevanjem naslednjih meril: 
A. Kompetentnost strokovnih delavcev 
B. Konkurenčnost/razširjenost športne panoge 
C. Število športnikov in obseg programa 
Č. Uspešnost športne panoge 

D. Lokalni pomen športne panoge 

E. Nacionalni pomen športne panoge  
F. Koeficienta za starostno skupino 

(4) Posamezni program se ovrednoti s seštevkom točk od A do D in se pomnoži s 
koeficientoma F in E.  
 

TABELA 8 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V                                                                     

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                                Število točk 

A. Kompetentnost strokovnih delavcev 0 – 5  

B. Konkurenčnost/razširjenost športne 

panoge 

0 – 30  

C. Število športnikov v vadbenih skupinah 0 – 60  

Č. Uspešnost športne panoge 0 - 10  

D. Lokalni pomen športne panoge 0 - 10  

E. Nacionalni pomen športne panoge 0,8 – 1,2 

F. Koeficient za starostno skupina  0,2 – 1,0 

 
A. Kompetentnost strokovnih delavcev 

TABELA 9 KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

Usposobljenost/izobrazba 1. stopnja 2. stopnja Diplomant športne smeri 

ŠTEVILO TOČK  3 4 5 

 
B. Konkurenčnost/razširjenost športne panoge 

(1) Število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi: 

 za dokazilo se upošteva potrjen spisek tekmovalcev s strani nacionalne panožne 

zveze; 

 upoštevajo se vsi registrirani tekmovalci od 12. leta in starejši, pri čemer je športnik od 

12. do 15. leta vreden 4 registracije, od 16. do 17. leta  6 registracij, od 18. do 20. leta 

8 registracij in člani 10 registracij.  

 

TABELA 10 ŠTEVILO REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV PRI NPZ 

Število registracij Število točk 

do vključno 80 registracij  4  

med 81 in 160 registracij 8  

med 161 in 240 registracij 12  

 med 241 in 320 registracij 16  

več kot 321 registracij  20   

 



(2) Število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo.  
 
 

TABELA 11 ŠTEVILO ČLANIC NPZ 

Število članic Število točk 

Do vključno 30   2  

31- 60   4  

61-100 6 

101- 150 8  

151 in več 10  

 

C. Število športnikov v vadbenih skupinah in obseg programa 

Število udeležencev v programih se nanaša na optimalno zadostitev pogojev. Če je 

udeležencev v programih manj se upošteva sorazmerni delež udeležencev programa. 

Programi, v katerih je manj kot 50% udeležencev se ne točkujejo.   

C1. Število športnikov v vadbenih skupinah 

TABELA 12  ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENIH SKUPINAH  

Panoga 
Pripravljalni  
programi 12 do 13 let 14 do 15 let 16 do 17 let Nad 18 let 

ODBOJKA 12 12 12 12 12 

NOGOMET 12 12 16 16 18 

ROKOMET 12 12 16 16 16 

KOŠARKA 12 10 10 10 10 

KARATE 12 10 8 8 8 

LOKOSTRELS
TVO 10 8 6 6 6 

ŠAH 10 8 8 6 6 

TENIS 10 8 8 6 6 

ATLETIKA 12 12 10 8 8 

JU JITSU 12 10 8 8 8 

ŠPORTNO 
PLEZANJE 10 8 8 8 8 

STRELSTVO 10 8 8 8 6 

Ostale 
individualne 
panoge 10 10 10 8 8 

Ostale 
kolektivne 
panoge 12 12 12 12 12 

 

C2. Obseg programa 

(1) Obseg programa določa optimalno število ur za izvedbo programa po posameznih 

starostnih kategorijah, pri čemer je ena ura 60 minut.   

 

 

TABELA 13 OBSEG PROGRAMA 

Starostna kategorija 
 

Pripravljalni 
programi 

12 do 13 let 14 do 15 let  16 do 17 let 18 do 19 let 



Obseg programa v 
urah 

 

120  190 240  280 320 

 
(2) V primeru manjšega števila vadečih ali v primeru manjšega obsega števila ur v 
posameznem  programu, se delež sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniža. 
       Č.  Uspešnost športne panoge  

(1) Kategorizacija športnikov po veljavnih »kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki 

Sloveniji. Upošteva se zadnja kategorizacija, ki je objavljena v času razpisa. Pri vrednotenju je 

kategorizacija mladinskega razreda vredna 1 kategorizacijo, državnega razreda 2 

kategorizaciji, perspektivnega razreda 3 kategorizacije,  mednarodnega razreda 4 

kategorizacije, svetovnega razreda 6 kategorizacij in olimpijskega razreda 8 kategorizacij. 

 
D. Lokalni pomen športne panoge 

TABELA 15 LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE 

Let delovanja Število točk 

do 10 let 1 

med 11 in 20 let 3 

med 21 in 40 let 6 

nad 40 let 10 

 
E. Nacionalni pomen športne panoge 

(1) Športne panoge so razdeljene v razrede na podlagi nacionalne razvrstitve športnih panog 
v razrede. Seštevek točk posameznega programa se pomnoži s koeficientom: 

1. Panoge v 1. razredu s koeficientom 1,2; 
2. Panoge v 2. razredu koeficientom 1,0; 
3. Panoge v 3. razredu koeficientom 0,8. 

(2) Upošteva se razvrstitev športnih panog v razrede Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, ki velja v času objave razpisa.  

 
 
F. Korekcijski faktor za starostne kategorije 

TABELA 16 STAROSTNA KATEGORIJA 

Starostna kategorija Koeficient 

Člani, mladinci, kadeti 1 

starejši in mlajši dečki 0,7 

Pripravljalni programi do 12. leta 0,2 

 

(3) Na osnovi skupnega števila točk za programe športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport komisija določi štiri športna društva, katerim se nameni dodatna 

finančna sredstva v višini do 10% od skupno vseh sredstev namenjenih v proračunu za  

FINANCIRANJE ŠPORTA V DRUŠTVIH, proračunska postavka 18105. Sredstva se razdelijo 

med društva, ki so prejela največje število točk. 

TABELA 14 USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

Število kategorizacij Število točk 

2 do 4 2 

5 do 8 4 

9 do 12 6 

13 do 16 8 

17 in več 10 



 

1.4.2.  OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE – SOFINANCIRANJE STROKOVNIH 
KADROV  
(1) Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih, 
ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih sistemih NPŠZ z ustrezno in 
managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv občinske panožne športne šole pridobi 
izvajalec LPŠ, če v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

 tekmuje članskem državnem prvenstvu Slovenije v kolektivnih športih; 

 ima ustrezno strokovno usposobljen kader za izvajanje programa; 

 stalnost števila mladih športnikov – društvo skrbi za ohranjanje števila otrok in mladine 
v društvu. 

(2) Na lokalni ravni se sofinancira strokovni delavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Strokovni delavec je zaposlen v društvu ali pogodbeno v letu sofinanciranja opravlja 
vsaj 25 ur tedensko v programu kakovostnega športa otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostnega športa, 

 ima ustrezno strokovno izobrazbo oz. strokovno usposobljenost,   

 društvo ima zagotovljene tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega 
tekmovalnega sistema NPŠZ, 

 stalnost števila mladih športnikov – društvo skrbi za ohranjanje števila otrok in mladine 
v društvu, 

 društvo tekmuje v kolektivnih športnih panogah. 
(3) Kriteriji za sofinanciranje: 

 športno društvo je na podlagi nacionalne razvrstitve športnih panog v 1. razredu,   

 množičnost (število registriranih in neregistriranih otrok in mladine v društvu), 

 ustrezna strokovna izobrazba ali strokovna usposobljenost (stopnja 1, 2 in diplomant 
športne smeri), 

 športni uspehi na državnem nivoju v letu pred JR, 

 ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (mladinskega in 
perspektivnega razreda). 
 

TABELA 17 OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE 

Merila Točke Točk ne več kot 

Število športnikov v vadbenih skupinah, ki jih vodi trener 

(točka na udeleženca): 

1  50 

Število ur vadbe/tedensko: 1 40 

Izobrazba strokovnega kadra glede na stopnjo: 20 60 

Število otrok in mladine v društvu (100 udeležencev = 50 

točk) 

1 50 

Število kategoriziranih športnikov – točke na 

kategoriziranega športnika 

5 50 

SKUPAJ:  maks. 250 točk 

 
1.5.   KAKOVOSTNI ŠPORT   
 

(1) V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo 

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

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

so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.  

(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancira najem športnega objekta. Velikost skupin je 

opredeljena v Tabeli 12.   

 
1.6.   VRHUNSKI ŠPORT  



 
(1) Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v 

skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 

Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s 

sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), 

mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR). Program je ovrednoten pri 

kategorizaciji. 

(2) Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ter športniki v programih 

kakovostnega in vrhunskega športa lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, 

pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika. S tem 

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

kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot 

član društva s sedežem v občini. 

 
1.7.   ŠPORT INVALIDOV  
 
(1) Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, 

resocializacije,  razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno  ukvarjajo s športom. 

(2) Na ravni občine se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80 urne programe 

za skupino z največ 10 in najmanj 5 udeleženci. 

 
TABELA 18 ŠPORT INVALIDOV 

 Zaprti objekt Odprti objekt Strokovni kader 

 točk/skupina točk/skupina točk/skupina 

ŠPORT INVALIDOV 80  24  40 

 
1.8.   ŠPORTNA REKREACIJA  
 

(1) Športna rekreacija so različne pojavne oblike športno gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 

zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave.  

(2) Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 

ur letno ter predstavljajo organizirano športno vadbo netekmovalnega značaja. 

(3) S sredstvi občine se sofinancira strokovni kader in objekt. 

 
TABELA 19  ŠPORTNA REKREACIJA 

         Zaprti objekt Odprti objekt Strokovni kader 

 Točke/skupina Točke/skupina Točke/skupina 

Športna rekreacija članov in članic 80 24 20 

Socialno in zdravstveno ogroženi ter starejši 

od 65 let 

80 24 40 

 
1.9.   ŠPORT STAREJŠIH   
 
(1) Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. 

letom starosti.  

(2) Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu 

oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo 

na površinah v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah.  

(3) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo športni objekt in strokovni kader. 

 

 



 
2. ŠPORTNI OBJEKTI  
 
 (1) Izvajalci programom športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport, ter izvajalci kakovostnega športa so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. 

(2) Izvajalci, ki izvajajo letni program športa, imajo športne objekte v uporabi prednostno za 

program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  

(3) Za velikost športnega objekta se uporablja korekcijski faktor iz tabele 1. 

(4) Za izračun višine sofinanciranja najema se vsaka ura (60 min) vadbe ovrednoti z 1 točko. 

Skupno število točk se deli s sredstvi namenjenimi za najem športnih objektov.  

(5) Pri programih, ki se večji del leta izvajajo na nepokritih športnih površinah in delno v pokritih 

športnih površinah se najemnina za pokrite športne objekte prizna za največ 4 mesece. 

 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

 
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki 
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa. 
 

3.1.   USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 

(1) Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega 
sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za 
šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 
(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški na udeleženca: 
 

TABELA 21 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJEV ŠPORTU 

 
IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 

(stopnja 1) 

USPOSABLJANJE 

(stopnja 2) 

TOČKE UDELEŽENEC 5 10 15 

 

 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo društva in ima v 
temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predstavljajo osnovo 
za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
 
4.1.   DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 

(1) Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni.  

(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo osnovni materialni stroški za delovanje društev. 

 
 

TABELA 22 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 

 Točke/člani Točke/ registriran član Točke/ Član ZŠD Žalec 

TABELA 20 ŠPORT STAREJŠIH 

velikost skupine (št. udeležencev) 11-15 

število ur vadbe/tedensko 2 

število tednov 30 

TOČKE/MS/SKUPINA 60 

TOČKE/OBJEKT/SKUPINA 45 



ŠPORTNO DRUŠTVO 1 2 20 

ŠPORTNA ZVEZA 40 0 0 

(3) Društvo je na zahtevo komisije iz 15. člena Odloka dolžno predložiti na vpogled seznam 

članov s plačano članarino za tekoče leto, potrjen s strani predsednika društva. 

 
4.2.  ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA 
 

(1) Občina sofinancira zavarovanje odgovornosti ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: za 

vadbeno skupino se prizna en vaditelj in vaditelj mora imeti potrjeno licenco. 

(2) Strokovni kader zavaruje Zveza športnih društev Občine Žalec. 

(3) Sredstva za financiranje javnega zavoda za področje športa, katerega ustanovitelj je 

občina, se zagotovijo na osnovi potrjenega programa zavoda na posebni postavki proračuna 

občine. 

 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
(1) Športne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja.   
(2) Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in 
pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.  
(3) Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: mednarodna 
oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in  ustreznost vsebine (pretežno 
športna).  
(5) Pri merilo ravni prireditve se upoštevajo naslednji kriteriji: 
(6) Mednarodna športna priredite: 

 na prireditvi nastopajo tekmovalci iz najmanj treh tujih držav, 

 prireditev je odmevna v kraju (potrebna najava v tiskanem in glasovnem mediju…), 

 na njej nastopajo domači športniki, 

 se delno ali v celoti odvija v Občini Žalec, 

 prireditev je odmevna v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

 na prireditvi sodeluje najmanj 15 ekip oziroma 150 udeležencev. 
(7) Državna športna prireditev 

 prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Žalec, 

 na njej nastopajo domači športniki, 

 na njej nastopajo športniki oz. ekipe iz celotne države; 

 prireditev je odmevna v slovenskem prostoru, 

 na prireditvi sodeluje najmanj 12 ekip oziroma 100 udeležencev. 
(8)  Regijska športna prireditev 

 prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Žalec, 

 prireditev ima tradicijo (najmanj pet let), 

 je odmevna pri občanih in dostopna vsem, 

  na njej sodeluje najmanj 12 ekip oziroma 100 posameznikov, 
(9) Lokalna športna prireditev 

 prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Žalec  

 udeleženci prireditve so večinoma lokalni prebivalci. 
(10) Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, če imajo 

začetek ali zaključek  pohoda na območju občine Žalec (brez avtobusnega prevoza v eno 
smer). 
 

TABELA 23 ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV 

Merilo Točke 

Lokalna odmevnost  
Prireditev je lokalno zelo odmevna - 10 točk 

0 – 20  



V sklopu akcije Razpnimo jadra - 10 točk 

Množičnost 
Do 50 udeležencev – 10 točk 
Med 51 in 100 udeležencev – 20 točk 
Med 101 in 200 udeležencev - 30 točk 
Nad 200 udeležencev - 40 točk 

10 – 40  

Raven prireditve 
Lokalna prireditev – 10 točk 
Regijska prireditev – 20 točk 
Državna prireditev – 30 točk 
Mednarodna prireditev – 40 točk 

10 – 40  

Ustreznost vsebine 
Pretežno športna – 10 točk 

10  

TOČKE / MS / PRIREDITEV Največ 100 točk/prireditev 

 
5.1.   DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 

(1) Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične 

športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne 

kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. 

(2) S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški prireditev in udeležencev. 

(3) Sofinancirane druge športne prireditve se določijo z LPŠ za tekoče leto. 

 
5.1.1. SOFINANCIRANJE UDELEŽBE ŠPORTNIKOV IZ OBČINE ŽALEC NA VEČJIH 
MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
 
(1) Sofinancirajo se uradna mednarodna tekmovanja pod okriljem mednarodnih športnih zvez. 
(2) Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji: 

- vsak športnik oz. ekipa mora oddati prošnjo komisiji za šport vsaj en mesec pred 
pričetkom tekmovanja, 

- prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba, 
- vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino, 
- športniki komisiji  po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate. 

(3) Do sofinanciranja iz naslova mednarodnih prireditev so upravičeni tudi izvajalci, ki nimajo 
sedeža v občini, vendar imajo registrirane tekmovalce s stalnim prebivališčem v Občini Žalec, 
pod pogojem da športna panoga ni zastopana v občini. 
(4) Sofinancirajo se materialni stroški na udeleženca.  
(5) Ekipe se točkujejo kot 5 udeležencev. 
 

TABELA 24 UDELEŽBA NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH 

Udeležba na mednarodnih 

športnih prireditvah 

OLIMPIJSKE 

IGRE 

SVETOVNO 

PRVENSTVO 

EVROPSKO 

PRVENSTVO 

SVETOVNI 

POKAL 

EVROPSKI 

POKAL 

VELIKA 

NAGRADA 

(GP) 

TOČKE/UDELEŽENEC 400 280 240 160 120 80 
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