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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 17. člena Statuta Občine 
Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12)  je občinski svet Občine Ribnica na svoji ….   seji, 
…………..sprejel 
 
 
 

ODLOK  
o sofinanciranje letnega programa športa v ob čini Ribnica 

  
 
 

I. Splošne dolo čbe  
1. člen 

 (vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, 
podrobnejše pogoje in merila za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, 
način določitve višine sofinanciranja, postopek izbora in sofinanciranja izvajanja letnega 
programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju, ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. 
(2) Merila za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa so sestavni del odloka 
in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do 
končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.  
(3) Za programe in področja športa, ki niso navedena v merilih, se merila za izbor in 
vrednotenje opredeli z  letnim programom športa in objavi v javnem razpisu. 
 
Obrazložitev: 
Člen določa vsebino odloka. Odlok določa izvajalce in področja letnega programa športa, 
podrobnejša merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa, način določitve višine 
sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način 
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju, ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o 
sofinanciranju. Merila za izbor in sofinanciranje programov so sestavni del odloka, in se jih v 
času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne 
odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati. V kolikor se v letni 
program športa uvrsti vsebino ali program, ki je v skladu z nacionalnim programom športa in 
je v javnem interesu, pa merila za izbor in sofinanciranje niso zajeta v merilih odloka, jih je 
potrebno opredeliti v javnem razpisu. 
 

2. člen 
 (opredelitev javnega interesa) 

(1) Javni interes na področju športa v občini se uresničujejo tako, da se:  
− zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa na ravni 

občine,  
− spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,  
− načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za 

šport v naravi.  
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje način uresničevanja javnega  interesa  na področju športa v občini z 
zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa, spodbujanjem 
in zagotavljanjem  pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, 
gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v 
naravi. Javni interes občina uresničuje skozi letni program športa, ki mora biti v skladu z 
Nacionalnim programom športa. 
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II. Podro čja športa in izvajalci 
 

3. člen 
 (podro čja športa) 

(1) Občina sofinancira programe športa v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 
upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi 
pogoji. Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa 
obseg javnih sredstev so lahko: 

A. Športni programi 
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
3. Kakovostni šport 
4. Vrhunski šport 
5. Šport invalidov 
6. Športna rekreacija 
7. Šport starejših 
B. Športni objekti in površine za šport v naravi 
C. Razvojne dejavnosti v športu 
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
2. Založništvo v športu 
3. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 
4. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 
D. Organiziranost v športu 
1. Delovanje športnih organizacij 
E. Športne prireditve in promocija športa 
F. Okoljska in družbena odgovornost v športu 

 
Obrazložitev: 
V členu so v skladu z Nacionalnim programom športa navedena področja športa, v okviru 
katerih se lahko programi umestijo v letni program športa. Športni programi se delijo na 
programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, in 
šport starejših. V športnih programih gre praviloma za organizirano in strokovno vodeno 
športno vadbo. Na področju športnih objektov in površin za šport v naravi je skrb lokalne 
skupnosti za trajnostno in športno tehnološko posodobitev obstoječih športnih objektov ter 
njihovo učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti. Lokalna skupnost skuša 
zagotoviti univerzalno dostopnost do športnih objektov in površin za šport v naravi. Na 
področju razvojnih dejavnosti je najpomembnejša skrb namenjena strokovnemu kadru, ki 
izvajajo športne programe. Strokovna izobrazba ter višja stopnja usposobljenosti 
strokovnega kadra zagotavlja kvalitetnejšo vadbo, prav tako pa je pomembno nenehno 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu. Področje organiziranost v športu je namenjeno 
delovanju športnih društev, ki so osnovni nosilci izvajanja športnih programov v lokalni 
skupnosti. Področje športnih prireditev in promocije športa zajema predvsem nacionalne in 
lokalne športne prireditve, ter lokalne promocijske prireditve, ki jih organizirajo izvajalci iz 4. 
člena odloka. Področje družbene in okoljske  odgovornosti v športu zajema programe, ki se 
izvajajo predvsem na ravni države in vsebuje programe iz področja športnega obnašanja, 
preprečevanje dopinga v športu, varuha športnikovih pravic in trajnostnega vidika športa. Na 
podlagi 1. člena odloka pa je izvedba programa oz. projekta možna tudi v lokalni skupnosti. 
 

4. člen 
 (izvajalci podro čij športa) 

(1) Izvajalci področij športa so: 
− športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, 
− zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Ribnica, 
− zavodi za šport po Zakonu o športu 
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− pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki 
Sloveniji, 

− ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namen na področju športa, v skladu 
z zakonom, ki ureja ustanove,  

− javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe, 
− samostojni podjetniki posamezniki in  
− zasebni športni delavci. 

 (2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij 
letnega programa športa. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe. 
 
Obrazložitev: 
Člen navaja, kdo vse so lahko izvajalci športnih področjih. Gre predvsem za športna društva, 
vključno s športnimi zvezami, ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih,  javni zavodi za 
šport, ustanovljeni v skladu z Zakonom o šport. Izvajalci so lahko tudi gospodarske družbe, 
ustanove, ustanovljene za splošno koristen namen, javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe samostojni podjetniki in zasebni športni 
delavci pod pogojem, da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti. Člen navaja tudi 
prednost, ki jo imajo pri izbiri izvajalcev športnih programov društva, za programe 
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine pa tudi vzgojno izobraževalni zavodi.  
 

5. člen 
 (pogoji za izvajalce letnega programa športa) 

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega 
programa športa, če so registrirani in imajo sedež v Občini Ribnica  najmanj eno leto. 
(2) Izvajalci športnih programov iz 4. člena pravilnika morajo izpolnjevati naslednje osnovne 
pogoje: 

− Športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s plačano članarino. 
− Izvajati športne programe neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, 

na katerega se prijavljajo.  
− Izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v 

obsegu najmanj 60 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši 
obseg). 

− Udeleženci športnih programov so prebivalci občine Ribnica. 
− V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport, kakovostnega, vrhunskega športa in šport invalidov so vključeni športniki, 
registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne 
tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez v letu (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), na katerega se nanaša 
javni razpis. 

− Imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov 
in stroškov za izvedbo programa. 

− Imeti urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in 
evidenco o udeležencih programov; 

(3) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so 
navedeni v merilih.   
 
Obrazložitev: 
Člen navaja osnovni pogoj za izvajalca letnega programa športa, to je registracija izvajalca iz 
4. člena s sedežem v občini najmanj eno leto. Društvo mora imeti najmanj 20 članov s 
plačano članarino in prijavljen športni program izvajati najmanj eno leto. Za izvajalce športnih 
programov pa je omejitev vezana tudi na minimalni obseg izvajanja programa (celoletni 
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programi vadbe). Udeleženci programov tekmovalnega značaja morajo izpolnjevati tudi 
kriterij športnika, kot ga opredeljuje Zakon o športu. Udeleženci športnih programov so 
namenjeni občanom. Izvajalci morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo glede na vir 
prihodkov in stroškov za prijavljene programe, prav tako pa morajo voditi evidenco o 
udeležencih programa. 
 
III. Postopek izbora in sofinanciranje letnega prog rama športa 

 
6. člen 

 (letni program športa) 
(1) Letni program športa opredeljuje programe in področja športa, ki se sofinancirajo v 
posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu  
Občine Ribnica, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno v 
Nacionalnem programu športa. 
(2) Letni program športa sprejme občinski svet. 
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje letni program športa, ki vsebuje programe in področja športa, ki se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v 
proračunu  Občine Ribnica ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno 
v Nacionalnem programu športa. Letni program športa sprejme občinski svet. 
 

7. člen 
(javni razpis) 

(1) Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede kot javni razpis. 
(2) Sklep o začetku javnega razpisa  sprejme župan. 
(3) Javni razpis se začne najkasneje v 30 dneh po sprejetem letnem programu športa, pri 
čemer odločbe o izbiri programov ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v 
katerem se odločba izdaja.  
(4) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani občine. 
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje, da se postopek izbire izvajalcev letnega programa športa z javnim 
razpisom, skrajni rok za izvedbo javnega razpisa po sprejetju letnega programa športa. 
Postopek javnega razpisa se lahko izpelje do izdaje odločb pred sprejetjem proračuna.    
 

8. člen 
(komisija) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.  
(2) Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, od katerih je eden predsednik. Mandat komisije je 
vezan na mandat župana.  
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov komisije. 
(4) 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. 
(5) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. 
(6) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno 
povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisnik. 
 
Obrazložitev: 
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Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan za čas trajanja njegovega 
mandata. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člen navaja tudi omejitve za člane 
komisije, ki so vezane na poslovno in sorodstvo povezanost s prijavitelji. 
 

9. člen 
(naloge komisije) 

(1) Naloge komisije so: 
− ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog, 
− pregled popolnih vlog, ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz javnega 

razpisa, 
− priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa 

športa. 
(2) Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej komisije niso javni. 
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje naloge komisije, katere naloge so  ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti 
prispelih vlog, pregled popolnih vlog, ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in meril iz 
javnega razpisa, ter priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega 
programa športa. Delo komisije se evidentira z zapisnikom, ki ni javen.  
 

 
10. člen 

(besedilo javnega razpisa)  
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati: 

1. naziv in sedež izvajalca razpisa; 
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 
3. predmet javnega razpisa; 
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril; 
5. predvideni obseg javnih sredstev za sofinanciranje; 
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva; 
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev; 
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev; 
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa; 
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma 

elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo 
 

Obrazložitev: 
V členu so navedene obvezne sestavine javnega razpisa. 
 

 
11. člen 
(vloge) 

(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično. 
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga«  in 
naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša. Vloga, ki ni pravilno označena, se s 
sklepom zavrže. 
(3) Vloga mora biti  dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način 
oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna. 
(4) Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.  
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje način obravnavanja vlog, način, na kateri morajo biti oddane in označene, 
da se nepravilno označeno vlogo s sklepom zavrže, vloge prispele po poteku roka pa so 
prepozne.  
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12. člen 
(odpiranje vlog) 

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. 
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno. 
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki se lahko 
prijavi in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. 
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba 
zoper sklep ni dovoljena.  
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje delo komisije in postopke, vezane na odpiranje vlog. Odpiranje prejetih vlog 
se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in 
pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ni javno. Za vsako vlogo komisija 
ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki se lahko prijavi in ali je popolna. Komisija 
o odpiranju vlog vodi zapisnik. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s 
sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.  
 

13. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 

(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranje vlog pozove tiste predlagatelje, katerih vloge ne 
vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni. 
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje terminski rok, v katerem mora komisija pozvati predlagatelje na dopolnitev 
vloge in rok, v katerem mora biti vloga dopolnjena ( najmanj 8 in največ 15 dni). Vloga 
predlagatelja, ki ni dopolnjena v zahtevanem roku se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep 
ni dovoljena. 
 

 
14. člen 

(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom.  
(2) Komisija pripravi predlog za izbor in sofinanciranje programov in področij letnega 
programa športa 
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz 
katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega 
programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se 
program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.   
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. 
(5) Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami.  
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za 
posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa 
športa 
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje delo in postopke komisije, vezano na: izbiro in vrednotenje programov na 
podlagi meril, določenimi z javnim razpisom; pripravo predloga za izbor in sofinanciranje 
programov in področij letnega programa športa.  
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom. Komisija o opravljenem 
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strokovnem pregledu vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, 
kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, 
oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v 
sofinanciranje.  Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. Programe se 
vrednoti v točkah, vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število 
točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega 
programa športa 
 
 

15. člen 
(odlo čba) (ne izda je župan, ker je 2.stopni organ) 

(1) Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba 
izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali 
področja letnega programa športa. 
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. 
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. 
(4) Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za 
sofinanciranje. 
 
Obrazložitev: 
Odločba je akt, s katero župan ali od njega pooblaščena oseba na predlog komisije izda 
odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja 
letnega programa športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega 
izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ne 
odziv  vlagatelja v osmih dneh se šteje da je odstopil od vloge za sofinanciranje. 
 

16. člen 
(ugovor) 

(1)Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana 
sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 
prejšnjega člena vloži ugovor. Vlagatelj mora v ugovoru natančno opredeliti razloge za 
pritožbo. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.  
(2) Predmet ugovora ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. 
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri 
je s tem dokončna.  
 
Obrazložitev: 
Člen daje možnost ugovora na odločbo v 8 dneh, v kolikor se prijavitelj ne strinja z 
umeščenostjo prijavljenih programov v letni program športa, pri čemer merila za izbor in 
vrednotenje niso predmet ugovora. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 
Odločitev v zvezi z ugovorom mora biti sprejeta v 30 dneh. 

17. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa in obveznost izv ajalcev letnega programa športa) 

(1) Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, lokalna skupnost na spletni strani objavi 
rezultate razpisa.  
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa je dolžan 
javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna 
sredstva. 
(3) Cena programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister. 
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(4) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev morajo biti za udeležence 
brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov, mora izvajalec letnega programa 
športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.  
 
Obrazložitev: 
Člen lokalno skupnost obvezuje k objavi rezultatov javnega razpisa, izbrane izvajalce letnega 
programa športa k javni objavi cene športnega programa, ki je sofinanciran iz javnih 
sredstev. Postopek in način izračuna cene predpiše minister. Člen tudi navaja, da morajo biti 
športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev za udeležence brezplačni. V 
primeru delnega sofinanciranja programov pa mora izvajalec letnega programa športa 
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

18. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) V pogodbi o sofinanciranju se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višino in namen 
sofinanciranja, nadzor nad izvedbo programa in namensko porabo proračunskih sredstev, 
način črpanja dodeljenih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 
Obrazložitev: 
Člen navaja obvezne sestavine pogodbe med lokalno skupnostjo in izbranim izvajalcem 
letnega programa športa.  
 
 
V. Način financiranja izvajalcev letnega programa športa 

 
19. člen 

(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 
(1) Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena  sredstva odobri na podlagi zahtevka za 
izplačilo, ki mu morajo biti priložene preslikave računov. Zahtevek za izplačilo mora biti 
oddan najkasneje do 20. decembra.  
(2) V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov programa v višini dodeljenih sredstev, 
je upravičen le do višine javnih sredstev, ki izkazujejo upravičene stroške  programa.  
(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene 
stroške izključno v programu, za katerega so bila dodeljena.  
 
Obrazložitev: 
Člen navaja, da se izbranemu izvajalcu  dodeljena sredstva dodeli na podlagi zahtevka za 
izplačilo, ki mu morajo biti priložene preslikave računov. Zahtevek za izplačilo mora biti 
oddan najkasneje do 20. decembra.  V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov v 
zadostni višini, se dodeljena sredstva ustrezno zniža.  Člen tudi izrecno določa da izvajalec 
letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške izključno v 
programu, za katerega so bila dodeljena. 
 

20. člen 
(upravi čeni stroški programa) 

(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih 
področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna. 
(2) Upravičeni stroški pri  športnih programih so: 
- Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, 
stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice…). 
-   Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, 
v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu. 
 - Materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi…),oglaševanje, propagandno 
gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev. 
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- Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oz. prijavnina za 
udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane.  
- Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega 
kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana. 
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je 
prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica,) in stroški bivanja in 
strokovna literatura. 
(4)  Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih 
pogodb in tiskanja edicije. 
(5)  Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim 
zvezam, registracija športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega prostora in tekoči 
stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material…). 
(6)  Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora 
in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, 
vabila…), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve in stroške bivanja in prehrane v primeru 
večdnevnega tekmovanja. 
 (7) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni 
stroški programa.  
 
Obrazložitev: 
Člen navaja upravičene stroške programov, ki jih izvajalci lahko uveljavljajo kot strošek 
programa za pridobitev javnih sredstev,za izvajanje programov, umeščenih v letni program 
športa. Onemogočeno je tudi, da bi izvajalec, ki je za izvedbo programa, uvrščenega v letni 
program športa pridobil sredstva iz druge proračunske postavke, isti strošek uveljavljal tudi 
kot upravičen strošek programa v okviru letnega programa športa.   
 
 
VI. Spremljanje izvajanja letnega programa športa i n poro čanje   
 

21. člen 
(spremljanje izvajanja športnih programov) 

(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe  v skladu s 
prijavo na  javni razpis.  
(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa  mora voditi evidenco udeležencev 
vadbe v sofinanciranih programih. 
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja 
skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine.  
(4) Skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine lahko nenapovedano izvede kontrolo 
izbranega programa v terminu, ki je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se 
naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega programa športa, datum in 
ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega 
delavca. 
 
Obrazložitev: 
Člen določa način spremljanja izvajanja športih programov, ki ga morajo izvajalci izvajati v 
skladu s prijavo na javni razpis in voditi evidenco udeležencev v športnih programih.   
 
 
 

22. člen 
(poro čila izvajalcev) 

(1) Izvajalci programov letnega programa športa morajo občinski upravi najkasneje do 31. 
januarja naslednjega leta na predpisanih obrazcih oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi 
programov z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati, ter finančno poročilo.  
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(2) Če izvajalec poročila ne odda do 31. januarja se šteje, da programov ni izvajal in je 
dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski 
proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 
30 dneh s postopkom sodne izterjave.  
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem 
razpisu za sofinanciranje programov športa. 
(5) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah 
iz  tega pravilnika in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter organom, ki jih le-
ti potrebujejo za oblikovanje ocen, mnenj in stališč. 
 
Obrazložitev: 
Z navedenim členom se obvezuje izvajalce letnega programa športa k poročanju o izvedbi 
programov do 31. januarja naslednjega leta in posledicah, v kolikor poročilo ni oddano 
pravočasno.  

 
 
VII. Javni športni objekti in površine za šport v n aravi 

23. člen 
(prednostna pri uporabi) 

(1) 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. 
(2) 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 uporabniki in izvajalci. 
(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega program 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 občine Ribnica, pred drugimi uporabniki, ki 
niso izvajalci letnega programa športa. 
(3) Uporabniki javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, morajo športne objekte in 
površine za šport v naravi upoštevati v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet.  
 
Obrazložitev: 
Člen opredeljuje prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin imajo izvajalci, ki 
izvajajo programe športa v okviru obveznega  ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega 
programa. Sledijo jim športna društva, ki izvajajo letni program šport, nato društva, ki ne 
izvajajo letnega programa športa, vendar imajo status društva v javnem interesu, ki imajo 
prednost pred drugimi uporabniki. Uporabniki športnih objektov so le te dolžni uporabljati v 
skladu s pravilnikom, ki ga sprejme Občinski svet. 
   
 
VIII. Prehodne in kon čne dolo čbe 
 

24. člen 
(prenehanje veljavnosti 

(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 44/16). 
 
Obrazložitev: 
Določa se prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika.  
 

 
 
 



OSNUTEK, 18.1.2018 
 

11 
 

 
 
 
 
 

MERILA ZA IZBOR IN  
VREDNOTENJE PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
Odlok v 4. in 5. členu opredeljuje upravičence za pridobitev sredstev in pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci, da lahko s svojimi programi kandidirajo na javnem razpisu. Merila 
opredeljujejo kriterije in način vrednotenja naslednjih področij športa.  
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI  
1.1 Kriteriji izbora športnih programov 
1.1.1 Prosto časna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekre acija in šport 
starejših  
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: cena programa, ki jo 
plača udeleženec, kompetentnost strokovnega kadra in število vključenih v program. 
Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu. Programe v vsebinah prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in športa starejših se vrednoti ločeno.  
 

a) Cena športnega programa 
Povprečni delež prispevka posameznika na uro programa posameznega  izvajalca glede na 
povprečni prispevek na uro programa vseh izvajalcev. 
Delež povprečne 
cene 

Brezplačno do 60% 
61% 

do80% 
81% 

do100% 
101% 

do140% 
>140% 

Število točk 10 8 6 4 2 0 
 

b) Kompetentnost strokovnih delavcev 
Odstopanje povprečne ocene vsakega izvajalca od povprečne ocene usposobljenosti 
strokovnih delavcev vseh izvajalcev, vključenih v posamezen program. Vsakega strokovnega 
delavca se v vsakem programu vrednoti enkrat, glede na stopnjo usposobljenosti oziroma 
izobrazbo z naslednjim številom točk: 
   

Stopnja usposobljenosti ocena 
1. stopnja usposobljenosti 1 
2. stopnja usposobljenosti 2  
3. stopnja usposobljenosti 3  
izobrazba športne smeri 4  

 
*Strokovni delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem 
prehodnem obdobju (3 leta). 
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje 
korekcijske faktorje: 
 

Stopnja usposobljenosti** ocena 
1. stopnja usposobljenosti 1 
2. stopnja usposobljenosti 2  
izobrazba športne smeri 3 

**Navedene korekcijske faktorje se uporablja tudi za strokovne kadre, ki bodo na novo 
pridobili usposobljenost v prehodnem obdobju.  

 
Odstopanje od 
povprečne ocene >100% 

90% do 
100 %  

75% do 
89%  

65% do 
74% 

50% do 
64%  <50% 

Število točk 10 8 6 4 2 0 
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c) Število vključenih v program 
 
Odstopanja o 
povprečnega 
števila 
udeležencev  

< 100% 
80% do 
100%  

60% do 
79%  

40% do 
59%  

20% do 
39%  

<20% 

Število točk 10 8 6 4 2 0 
 
V letni program športa se uvrstijo programi izvajalcev, ki dosežejo najmanj 6 točk, od tega  
pri vsaj dveh merilih po najmanj 2 točki.  
 
1.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovo stni in vrhunski šport, 
kakovosti šport, vrhunski šport in šport invalidov  
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: kompetenca strokovnih 
delavcev, konkurenčnost športne panoge, pomen v lokalnem okolju, število športnikov  in 
uspešnost športne panoge. Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu, od OKS-
ZŠZ  in Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju:NPŠZ).   
Kompetentnost strokovnih delavcev: 
Strokovne kadre se vrednoti po istih kriterijih  kot v programih iz točke 1.1.1 

a) Konkurenčnost 
Število registriranih športnikov vključenih v uradne tekmovalne sisteme NPŠZ. 

b) Pomen v lokalnem okolju 
Leta vključenosti izvajalca v tekmovalni sistem NPŠZ. 

c)  Število športnikov   
Število registriranih športnikov posameznega izvajalca, vključenih v programe letnega 
programa . 

č)  Uspešnost 
Uspešnost se vrednoti na osnovi dveh kazalcev: števila kategoriziranih športnikov izvajalca 
na dan objave javnega razpisa in vrednotenja osvojenega naslova državnega prvaka v 
uradnem tekmovalnem sistemu v letu pred objavo javnega razpisa oziroma v športnih 
panogah, ki imajo ligaški sistem tekmovanja tudi uvrstitev v državni ligi. Naslov državnega 
prvaka v individualnih športnih panogah se vrednoti  le ob uvrstitvi najmanj šestih 
posameznikov, dvojic, štafet, ekip in uvrstitev v ligi v kolektivnih športnih panogah.  
 

• Število kategoriziranih športnikov izvajalca na dan objave javnega razpisa 
 

Razred 
kategorizacije 

Olimpijski 
razred 

Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

Število 
točk/športnik 

12 10 8 6 4 2 

 
• Naslov državnega prvaka v kategorijah uradnega tekmovalnega sistema v 

kategorijah, v kolikor je bilo uvrščenih  najmanj šestih udeležencev. 
  

- Individualni dosežek  

Kategorije 
Športna vzgoja otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 

Kakovostni šport* 

Število točk/športnik 4 6 
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- Dosežek ekipe (štafete) 

Kategorije Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  Kakovostni šport* 

Število 
točk/ekipo,skupino 

10 20 

*Vrednoti se le naslov državnega prvaka v najkvalitetnejši članski kategoriji ali v absolutni kategoriji. 
 

- Uvrstitev članske ekipe v državni ligi** 
Državna liga  I. II. III. 
uvrstitev točke točke točke 

1/2  15 10 1 
2/2 10 1 0 

** Točke za uvrstitev v I.  državni ligi pridobi le izvajalec v športni panogi, v kateri  na 
državnem nivoju potekajo tekmovanja vsaj v dveh ligah. Točke za uvrstitev članske ekipe se 
izključujejo s točkami za naziv državnega prvaka.   
 
Način vrednotenja  

• Za vsako športno panogo se v vsakem merilu izračuna delež skupne vrednosti.  
• V program letnega programa športa se uvrstijo programi izvajalcev v športnih 

panogah, katerih vsota deležev vseh meril je najmanj 30.   
• Glede na odstopanje od povprečnega doseženega števila točk pri izpolnjevanju 

vstopnih kriterij v programe tekmovalnega športa, se športne panoge razdeli v 4 
razrede in vrednoten prijavljen program sofinancira v deležu glede na dosežen 
razred.  
 

Odstopanje od povpre čne 
vrednosti Razred športne panoge Delež sofinanciranja 

vrednotenega programa 
> 100%  1. 100% 

80% do 100% 2. 90% 
60% do 79% 3. 80% 

< 60%  4. 70% 
 
 
1.2 Splošni kriteriji vrednotenja programov 

• Vrednoti se obstoječe celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov 
letno v obsegu najmanj 60 ur v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena pravilnika. 

• Športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar 
največ v obsegu, določenim z merili.    

• V primeru povečanega obsega programa ob začetku tekmovalne sezone se obseg ur 
uporabe objektov  v drugi polovici leta lahko poveča do največ 30 %.  

• Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem programu. 
• Udeleženci programov, ki jih izvajajo društvo, morajo biti člani izvajalca s plačano 

članarino, razen v promocijskih športnih programih, in programih v počitnicah in pouka 
prostih dnevih.  

• V merilih določen obseg programa se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede 
števila udeležencev vadbene skupine:  

o V individualnih športnih panogah se v primeru odstopanja dejanske velikosti 
vadbene skupine od meril izračuna koeficient, s katerim se vrednoti dejanski 
obseg programa ki predstavlja osnovo za vrednotenje strokovnega kadra in 
objekta.  
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o V kolektivnih športnih panogah se s koeficientom 1 vrednoti vadbeno skupino, 
ki odstopa od velikosti vadbene v merilih za 25%. Koeficient pri manjšem 
številu udeležencev v vadbeni skupini se izračuna na spodnjo mejo velikosti 
vadbene skupine.    

o V kolektivnih športnih panogah se v vsebini športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v isti starostni kategoriji lahko 
vrednoti več vadbenih skupin, v kolikor so samostojno vključene v uradni 
tekmovalni sistem nacionalne panožne športne zveze.  

• V športnih programih se vrednoti strokovni kader in objekt.  
 

1.2.1 Strokovni kader 
Za vrednotenje vodenja programa s strani strokovnega kadra s zakonsko predpisano 
ustrezno usposobljenostjo oz. izobrazbo se uporablja korekcijski faktor: 
 
Preglednica št. št. 1 Strokovni kader - 1 
 

Strokovni kader Usposobljenost 
1. stopnja* 

Usposobljenost  
2. stopnja 

Usposobljenost  
3. stopnja Izobrazba 

Korekcijski faktor 0,8 1,0 1,2 1,5 
 
*Strokovnega kader s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem 
prehodnem obdobju treh let (do 24. junija 2021)  
 
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje 
korekcijske faktorje: 
 
 Preglednica št. št. 2  Strokovni kader – 2 
 

Strokovni kader** Usposobljenost 
1. stopnja 

Usposobljenost  
2. stopnja Izobrazba 

Korekcijski faktor 1,0 1,2 1,5 

**Strokovni kader, ki bo v prehodnem obdobju na novo pridobil usposobljenost, se vrednoti 
po preglednici št. 2. 
 
1.2.2 Objekt 
Pri vrednotenju objekta se upošteva vrsto objekta, kapaciteto objekta in delež posameznega 
objekta, pri čemer se upošteva naslednje kriterije: 

o 1 ura bazena je enaka vrednotenju 5 ur prog. 
o 1 ura dvorane je enaka vrednotenju 3 ur dvorane po tretjinah. 
o Izvajalcem, ki uporabljajo javni športni objekt se v skladu z merili dodeli število 

ur brezplačne uporabe javnega športnega objekta. 
o Vrsta in obseg vrednotenega športnega objekta je opredeljeno pri posameznih 

športnih programih. 
o Objekt se točkovno vrednoti izvajalcem, ki za izvajanje programov letnega 

programa športa nimajo zagotovljene brezplačne uporabe v javnih športnih 
objektih v občini Ribnica, z upoštevanjem naslednjih korekcijskih faktorjev. 
 

Preglednica št. št. 3 Vrsta objekt splošno – korekcijski faktor  
 
Vrsta objekta  Korekcijski faktor  
1/3 dvorane športne dvorane 0,4 
športna dvorana 1 
jahališče, strelišče  0,5 
nogometno igrišče 0,4 
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ostali športni objekti 0,3 
 

o Vrednotenje objekta ne more presegati obsega dejanske rabe objekta, kot izhaja iz 
urnika upravljavca oziroma pogodbe o uporabi objekta, ki ni v lasti občine Ribnica.  

o V programih izvajalcev se objekte vrednoti glede na vrsto objekta in število 
udeležencev v objektu, kot je opredeljeno v posameznih vsebinah športnih 
programov. 
 

o V kolikor prijavitelj izvaja dve različni športni panogi, ki se izvajajo v različnih športnih 
objektih se vrednoti vsak objekt posebej. V kolikor pa prijavitelj izvaja dve ali več 
različni športni panogi v istem objektu se opravi vrednotenje samo za en objekt. V 
vsakem primeru pa ima prijavitelj ne glede na število panog ki jih izvaja pravico zgolj 
do enkratnega vrednotenja strokovnega kadra. 

 
• V programih  prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, otrok in mladine s 

posebnimi potrebami, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednoti 
udeležence v programih, ki nimajo tekmovalnega značaja in tistih udeležencev, ki ne 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih. 

 
• V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski  

šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov se vrednoti le registrirane 
športnike, vključene v uradni tekmovalni sistem, potrjen s strani OKS-ZŠZ. 
o Športnik, ki je registriran pri eni nacionalni panožni športni zvezi (v 

nadaljevanju:NPŠZ) se vrednoti le v eni športni panogi. 
o Udeleženci programov so razvrščeni v naslednje kategorije: 

o Mlajši dečki, deklice – MD 
o Starejši dečki, deklice – SD 
o Kadeti, kadetinje,  – KAD 
o Mladinci, mladinke, starejši mladinci, starejše mladinke, mlajši člani, 

mlajše članice – ML 
o Kakovostni šport (KŠ) - ČL (člani, članice)  
o Vrhunski šport (VŠ) so športniki s statusom športnika olimpijskega razreda 

– OR, svetovnega razreda – SR, mednarodnega razreda – MR 
o V individualnih športnih panogah morajo izvajalci izkazati udeležbo posameznika 

na tekmovanju  v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis ali v letu, do 
datuma prijave na  javni razpis. 

o V kolektivnih športnih panogah morajo izvajalci izkazati vključenost vadbene 
skupine v uradni tekmovalni sistem in udeležbo prijavljenih udeležencev  na 
tekmovanju v tekmovalni sezoni v času razpisa.  

o V kolektivnih športnih panogah se ločeno obravnava moške in ženske ekipe. 
 
1.3 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in mladino ter pripravljalni 
programi izvajalcev v športih panogah, ki imajo potrjen uradni tekmovalni sistem in ima 
izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport vrednoten program v najmanj eni starostni kategoriji.   
 
1.3.1 Promocijski športni programi 
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se 
plavati, Krpan in Mladi planinec.  
 
V programih se vrednoti materialni strošek programa (propagandno gradivo) na udeleženca. 
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Preglednica št. 4 Promocijski športni programi 
 

Promocijski športni programi Predšolski otroci Šolo obvezni otroci 

Št. točk na udeleženca 1 1 

 
• Programi, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega programa vzgojno 

izobraževalnega zavoda in so sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport oziroma  Zavoda za šport RS Planica ali občine, se ne vrednotijo. 

• Pod enakimi pogoji se vrednotijo tudi programi otrok s posebnimi potrebami. 
 
1.3.2 Šolska športna tekmovanja 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno izobraževalnih zavodih in  
predstavljajo udeležbo šolskih ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica.  
 
V programih se vrednoti materialni strošek programa glede na nivo tekmovanja.  
 
Preglednica št. 5 Šolska športna tekmovanja 
 
Nivo tekmovanja To čk/tekmovanje 

Medobčinsko ali regijsko tekmovanje 5 

Državno tekmovanje 8 
 

• Praviloma se v eni športni panogi in starostni kategoriji vrednoti udeležba na 
regijskem tekmovanju, razen v športnih panogah, kjer se regijsko tekmovanje ne 
izvaja oziroma ima izvajalec v času razpisa že zagotovljeno udeležbo na državnem 
prvenstvu.  

• Program šolskih športnih tekmovanj mora biti sprejet na aktivu učiteljev športa in 
potrjen s strani vodstva šole. 

                            
1.3.3 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli 
Dodatne ure športa v osnovni šoli v času pouka, izven kurikuluma. 
 
1.3.4 Celoletni športni programi 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se 
organizirane oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in 
mladino, ter pripravljalni programi izvajalcev programov v športnih panogah, ki imajo 
potrjen uradni tekmovalni sistem in ima izvajalec v programu športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport vrednoten program v najmanj eni 
starostni kategoriji. 
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt. 
 
Preglednica št. 6 Celoletni programi – različne ne tekmovalne dejavnosti  
 
  Predšolski otroci  

(do 6 let) 
Šoloobvezni otroci  

(do 15 let) 
Mladina  

(do 19 let) 
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Velikost vadbene skupine 12 15  15  
Velikost vadbene skupine - 
plavanje 

8 12 12 

Št. ur programa 60 80 80 
 
 
Preglednica št. 7 Celoletni programi – pripravljalni programi  
 
Starost   8 – 9 let  10 – 11 let  

JU - JITSU 
Vel.vadbene sk. 10 10 
Obseg prog. 60 120 

KONJENIŠTVO 
Vel.vadbene sk. / 8 
Obseg prog. / 90 

PLAVANJE 
Vel.vadbene sk. 10 / 
Obseg prog. 90 / 

TRIATLON 
Vel.vadbene sk. 10 10 
Obseg prog. 90 120 

STRELSTVO 
Vel.vadbene sk. 10 / 
Obseg prog. 90 / 

ŠPORTNO 
PLEZANJE 

Vel.vadbene sk. / 10 
Obseg prog. / 60 

FUTSAL 
Vel.vadbene sk. 14 14 
Obseg prog. 90 90 

NOGOMET 
Vel.vadbene sk. 10 10 
Obseg prog. 90 120 

ROKOMET 
Vel.vadbene sk. 16 16 
Obseg prog. 120 120 

 
 Pri vrednotenju objekta se upošteva naslednje kriterije: 
 
Preglednica št. 8 Vrednotenje objektov- število udeležencev 
 

Objekt Predšolski otroci  
(do 6 let) 

Šoloobvezni otroci  
(do 15 let) 

Mladina  
(do 19 let) 

1/3 dvorane (kolektivne 
športne panoge) / 1 vadbena skupina 1 vadbena skupina 

bazen 40 udeležencev 40 udeležencev 40 udeležencev 
spremljajoči prostori  1 vadbena skupina 1 vadbena skupina 1 vadbena skupina 
teniško igrišče 1 vadbena skupina 8 udeležencev 4 udeleženci 
Nogometno igrišče 2 vadbeni skupini 2 vadbeni skupini 1 vadbena skupina 
 
 
Preglednica št. 9 Vrednotenje objektov- vrsta objekta 
 
Športna 
panoga Objekt Predšolski otroci  

(do 6 let) 
Šoloobvezni otroci  

(do 15 let) 
Mladina  

(do 19 let) 

futsal 
Dvorana (1/3) / 85 % ur 85 % ur 
spremljajoči 

prostori 100 % ur 15 % ur  15 % ur 

 
nogomet 

zunanje 
površine 85 % ur 85 % ur 85 % ur 

spremljajoči 15 % ur 15 % ur 15 % ur 
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prostori 

rokomet 
dvorana / 85 % ur 85 % ur 

spremljajoči 
prostori 100 % ur 15 % ur 15 % ur 

triatlon 

bazen 50% ur  50 % ur  50 % ur  
spremljajoči 

prostori 50 % ur 25 % ur  15 % ur  

zunanje 
površine / 25 % ur  35 % ur  

 
1.3.5 Programi v po čitnicah in pouka prostih dnevih 
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v 
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. V programih se vrednoti 
strokovni kader in objekt. Objekt se vrednoti glede na število udeležencev iz tabele 1.1.4.1. V 
kolikor je izvajalec programa vzgojno izobraževalni zavod, se objekta ne vrednoti.   V kolikor 
je izvajalec športno društvo, članstvo udeležencev v društvu ni pogoj za sofinanciranje 
programa. 
 
 
Preglednica št. 10  Velikost vadbene skupine in obseg programa 
 

Občasni športni programi Predšolski otroci  
(do 6 let) 

Šoloobvezni otroci  
(do 15 let) 

Velikost skupine 15 20 
Velikost vadbene skupine - 
plavalni tečaj 8 12 

Obseg programa 10 do 20 ur 10 do 20 ur 
 
 
 
1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POT REBAMI 
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami se vrednoti po 
enakih kriterijih kot prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, le velikost vadbene skupine 
se zmanjša za 50%. 
 
1.5   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V K AKOVOSTNI IN      
VRHUNSKI ŠPORT 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM 
usmerjenih v KŠ in VŠ) predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s 
športom ukvarjajo zaradi doseganja rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade 
športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ. 
 
1.5.1. Celoletni programi  
V programe ŠVOM, usmerjenih v KŠ in VŠ se uvrstijo programi izvajalcev, v katere so 
vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 12 let oziroma 10 let v športnih panogah v 
starostnih kategorijah, ki imajo potrjen uradni tekmovalni sistem in izvajalec za njih izkaže 
udeležbo na teh tekmovanjih.  
 
Preglednica št. 11 Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge 

 
Športna panoga  Kategorija * MD SD KAD ML 

FUTSAL 
Starost 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 
Vel. vad.sk. 14 14 14 14 
Obseg prog. 200 200 240 320 
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NOGOMET 
Starost 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 
Vel. vad.sk. 16 18 22 22 
Obseg prog. 200 320 400 400 

ROKOMET 
Starost  12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 21 
Vel. vad.sk. 16 16 16 16 
Obseg prog. 120 200 400 400 

 
Preglednica št. 12  Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne 
panoge 
 
Športna panoga  Kategorija * MD SD KAD ML 

JU-JITSU 
Starost / 12 - 14 15 - 17 18 - 20 
Vel. vad.sk. / 12 12 12 
Obseg prog. / 200 320 320 

KONJENIŠTVO 
Starost / 12 - 14 15 - 18 19 - 21 
Vel. vad.sk. / 8 6 6 
Obseg prog. / 90 200 240 

PLAVANJE 
Starost 10 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 
Vel. vad.sk. 10 10 8 6 
Obseg prog. 230 520 690 690 

TRIATLON 
Starost 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 23 
Vel. vad.sk. 8 8 8 8 
Obseg prog. 200 400 480 600 

STRELSTVO 
Starost 10 - 13 14 - 16 15 - 18 19 - 21 
Vel. vad.sk. 8 8 6 6 
Obseg prog. 200 200 240 320 

ŠPORTNO 
PLEZANJE 

Starost 12-13 14 -15 16 - 17 18 - 19 
Vel. vad.sk. 10 8 8 10 
Obseg prog. 90 300 420 560 

 
*V primeru spremembe starostnih kategorij, je potrebno spremembe navesti v javnem 
razpisu. 
 
Preglednica št. 13  Vrednotenje objekt- vrsta objekta 
 
Šp. panoga  Objekt  Ur programa  

FUTSAL* športna dvorana 85 %  
spremljajoči prostori 15 %  

NOGOMET* zunanje površine 85 %  
spremljajoči prostori 15 % 

ROKOMET* 
dvorana 85 %  
spremljajoči prostori 15 %  

PLAVANJE 
bazen 85 %  
spremljajoči prostori 15 %  

TRIATLON 
bazen 50 %  
spremljajoči prostori 15 %  
zunanje površine 35 %  

 
*Za izvedbo ligaških tekmovanj v kolektivnih športnih panogah, se izvajalcu dodatno vrednoti 
12 % ur cele dvorane, na osnovi vrednotenega obsega dvorane za izvedbo celoletnega 
programa.  
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V kolikor pogoje za uvrstitev v vsebino športne ŠVOM usmerjenih v KŠ in VŠ izpolni športna 
panoga, ki v merilih ni opredeljena, se vrednoti program v posamezni starostni kategoriji 
maksimalno v obsegu povprečja športnih panog, navedenih v merilih. 
 
 
 
 
 
Preglednica št. 14 Vrednotenje objektov- število udeležencev 
 
Objekt  Kategorija MD SD KAD ML ČL VŠ 
Športna 
dvorana 

število vadbenih skupin 
(kolektivne športne panoge) 2 2 1 1 1 1 

Bazen število vadečih v bazenu 30 25 20 20 20 10 
Spremljajoči 
prostori število vadbenih skupin 1 1 1 1 1 1 

Nogometno 
igrišče število vadbenih skupin 2 2 1 1 1 1 

 
1.5.2 Občinska panožna športna šola 
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih  
z ustrezno izoblikovano tekmovalno  piramido in  ustreznim managementom strokovnih in 
upravljavskih nalog. Za pridobitev naziva mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje: 

o Imeti tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema 
NPŠZ. 

o V vsaki starostni kategorij mora biti vključeno najmanj število športnikov, ki so 
opredeljena za vsako starostno kategorijo in izvajati program najmanj v obsegu, kot 
jih opredeljujejo merila.  

o Imeti v športnih programih udeležene kategorizirane športnike mladinskega (MLR) ali 
perspektivnega razreda (PR). 

 
Sredstva za projekt občinske panožne športne šole se zagotovi v okviru LPŠ. Merila za 
vrednotenje so sestavni del razpisa. Izvajalec, ki uspe na javnem razpisu za občinsko 
panožno športno šolo, se v okviri vrednotenja programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vrednoti strokovni kader le v obsegu, ki preseže 
800 točk programa.  
 
 
1.6 KAKOVOSTNI ŠPORT 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki tekmujejo v 
kategoriji ČL in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika. 
 
V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v 
članski kategoriji na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Za vrednotenja programa 
kakovostnega športa, mora imeti izvajalec vrednoten program športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v najmanj dveh starostnih kategorijah. V 
programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe.  
 
Preglednica št. 15 Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge  
 
V kolektivnih športnih panogah se obseg program vrednoti glede na nivo državne lige (DL), v 
kateri sodeluje ekipa v času objave javnega razpisa 

 
Šp. panoga   1. DL 2.DL 3. DL nižje lige  
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FUTSAL 
Vel. vad.sk. 14 14  14  14 
Obseg prog. 240 160 120 80 

 
NOGOMET 

Vel. vad.sk. 22 22 22 22 
Obseg prog. 320 160 120 120 

ROKOMET 
Vel. vad.sk. 16 16 16 16 
Obseg prog. 400 160 120 80 

 
 
Preglednica št. 16 Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne 
panoge 
 
Šp. panoga   

JU-JITSU 
Vel. vad.sk. 12 
Obseg prog. 240 

KONJENIŠTVO 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 240 

PLAVANJE 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 400 

TRIATLON 
Vel. vad.sk. 8 
Obseg prog. 400 

STRELSTVO 
Vel. vad.sk. 6 
Obseg prog. 280 

ŠPORTNO PLEZANJE 
Vel. vad.sk. 10 
Obseg prog. 360 

 
Navedeni obseg programov iz preglednice 1.4.1 in 1.4.2. velja za udeležence tekmovanj v 1. 
DL. Za športne panoge, katerih udeleženci tekmujejo v 2. DL se navedeni obseg programa 
zmanjša za 40 %, za nižje nivoje  tekmovanja pa za 70 %. 
 
Preglednica št. 17  Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge 
 
Šp. panoga   

FUTSAL 
vel. vad.sk. 14 
obseg prog. 400 

NOGOMET 
vel. vad.sk. 22 
obseg prog. 705 

ROKOMET 
vel. vad.sk. 16 
obseg prog. 720 

 
V kolektivnih športnih panogah se v programu vrhunskega športa vrednoti program izvajalca, 
ki ima v članski ekipi dva vrhunska športnika in tekmuje v tekmovalnem sistemu mednarodne 
športne zveze. 
 
Preglednica št. 18 Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne 
panoge 
 

Šp. panoga   

JU-JITSU 
Vel. vad.sk. 12 
Obseg prog. 460 

KONJENIŠTVO 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 240 

PLAVANJE 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 1200 
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TRIATLON 
Vel. vad.sk. 8 
Obseg prog. 1200 

STRELSTVO 
Vel. vad.sk. 6 
Obseg prog. 480 

ŠPORTNO PLEZANJE 
Vel. vad.sk. 10 
Obseg prog. 792 

 
V kolikor pogoje za uvrstitev v vsebino KŠ izpolni športna panoga, ki v merilih ni opredeljena, 
se vrednoti program v posamezni starostni kategoriji maksimalno v obsegu povprečja 
športnih panog, navedenih v merilih. 
1.7 VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program 
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, ki jih Zakon o športu opredeljuje kot 
vrhunske športnike. V programe so uvrščeni vrhunski športniki, ki so v zadnji objavi OKS-
ZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem v občini. V programu 
redne vadbe se vrednoti strokovni kader in objekt. 
 
Preglednica št.19  Velikost vadbene skupine in obseg programa, kolektivne športne panoge 
 
Šp. panoga   

FUTSAL 
vel. vad.sk. 11 - 14 
obseg prog. 400 

NOGOMET 
vel. vad.sk. 17 - 22 
obseg prog. 705 

ROKOMET 
vel. vad.sk. 12 - 16 
obseg prog. 720 

 
V kolektivnih športnih panogah se v programu vrhunskega športa vrednoti program izvajalca, 
ki ima v članski ekipi dva vrhunska športnika in tekmuje v tekmovalnem sistemu mednarodne 
športne zveze. 
 
Preglednica št. 20 Velikost vadbene skupine in obseg programa, individualne športne 
panoge 
 

Šp. panoga   

JU-JITSU Vel. vad.sk. 12 
Obseg prog. 460 

KONJENIŠTVO 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 240 

PLAVANJE 
Vel. vad.sk. 4 
Obseg prog. 1200 

TRIATLON 
Vel. vad.sk. 8 
Obseg prog. 1200 

STRELSTVO 
Vel. vad.sk. 6 
Obseg prog. 480 

ŠPORTNO PLEZANJE 
Vel. vad.sk. 10 
Obseg prog. 792 

 
V kolikor pogoje za uvrstitev v vsebino KŠ izpolni športna panoga, ki v merilih ni opredeljena, 
se vrednoti program v posamezni starostni kategoriji maksimalno v obsegu povprečja 
športnih panog, navedenih v merilih. 
 
1.8. ŠPORT INVALIDOV  



OSNUTEK, 18.1.2018 
 

23 
 

Šport invalidov obsega rekreativne in tekmovalne športne programe, v katere so vključeni 
invalidi. Na ravni lokalne skupnosti se vrednoti rekreativne in tekmovalne programe. V 
programih  tekmovalnega športa pa se vrednoti tiste programe v katere so vključeni športniki, 
ki so registrirani v nacionalni panožni športni zvezi  ali Zvezi za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijskem komiteju Slovenije, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih. Za 
vrednotenje programa komisija uporabi dokument OKS ZŠZ, ki opredeljuje velikost vadbenih 
skupin in letni obseg vadbe. Programe se vrednoti v obsegu, navedenem v posamezni 
športni vsebini, s tem da je velikost vadbene skupine zmanjšana za 50%- 
 
 
 
1.9. ŠPORTNA REKREACIJA 
V vsebini športne rekreacije se vrednotijo celoletni programi, ki imajo visok zdravstveni 
učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne teže, aerobne vsebine ipd). V programih se 
vrednoti strokovni kader in objekt. 
 
Preglednica št. 21 Velikost vadbene skupine in obseg programa 
 
Velikost vadbene skupine 20 
Št. ur programa 80 
 
Preglednica št. 22 Vrednotenje objektov – vrsta objekta 
 
Športna panoga  Objekt  Vrednotenje ur programa  

triatlon 
bazen 33 %  
zunanje površine / 

plavanje bazen 100 %  
 
Preglednica št. 23 Vrednotenje objektov- število udeležencev 

 
Objekt   
1/3 dvorane  1 skupina 
bazen 30 udeležencev 
Spremljajoči prostori  1 skupina 
 
1.10 ŠPORT STAREJŠIH  
V vsebini šport starejših se vrednotijo celoletne gibalne programe za starejše od 65 let in 
razširjenih družin. Kot razširjeno družino razumemo  »zvezo« starejših oseb in vnukov. 
Vrednoti se strokovni kader in objekt. 
 
Preglednica št. 24 Velikost vadbene skupine in obseg programa 
 
Velikost vadbene skupine 15 
Št. ur programa 60 
 
Preglednica št. 25 Vrednotenje objektov- število udeležencev 

 
Objekt   
1/3 dvorane  1 skupina 
bazen 30 udeležencev 
Spremljajoči prostori  1 skupina 
 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
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Iz LPŠ se sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov, 
izjemoma tudi pripravo projektne dokumentacije za največje investicijske projekte po Uredbi 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ, ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov. Prednost pri 
sofinanciranju imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno 
dostopne vsem. Sredstva za izgradnjo novih športnih objektov in površin se zagotavlja v 
posebnih proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani po postopku, ki ureja to področje.  
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali 
izobraženih strokovnih delavcev. 
 
3.1.1 Merila za izbor programov  
Pri izbiri programov izvajalcev se vrednoti strokovne delavce, ki so vključeni v izbrane 
športne programe glede na stopnjo usposobljenosti oz. izobrazbo po naslednjih merilih: 
 

Program  brez 
usposobljenost 

1. stopnja  
usposobljenosti 

2. stopnja 
usposobljenosti. 

3. stopnja  
usposobljenosti. 

točk 0 1 2 3 

 
V letni program športa se uvrsti programe izvajalcev za pridobitev usposobljenosti, ki zberejo 
podpovprečno število točk oz. programe, ki zagotavljajo višjo stopnjo usposobljenosti. Pri 
programih izpopolnjevanja imajo prednost programi za pridobitev licence, v kolikor je v 
posamezni športni panogi obvezna za izvajanje programa.  
 
3.1.2 Kriteriji sofinanciranja programov 
Usposabljanje se sofinancira največ dvema strokovnima delavcema pri posameznem 
izvajalcu, ki se uvrsti v letni program športa po merilih iz točke 3.1.1, ki z izvajalcem podpiše 
pogodbo o izvajanju strokovnega dela še najmanj 2 leti po pridobljeni usposobljenosti. 
Licenciranje ali izpopolnjevanje se sofinancira vsem usposobljenim oz. izobraženim 
strokovnim delavcem, ki izvajajo športne programe pri izvajalcu letnega programa športa. 
Predlagatelj mora predložiti razpis nosilca oz. izvajalca programa, na katerega kandidira na 
javnem razpisu.  
 
3.1.3 Merila za vrednotenje izbranih programov  

 
Preglednica št. 26 Usposabljanje, licenciranje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
 

Program  Licenciranje, 
izpopolnjevanje 

1. stopnja 
usposobljenosti* 

2. stopnja  
Usposobljenosti* 

Točke/posameznik 5 15 25 

 
*Izvajanje programov usposabljanja v skladu z Zakonom o športu. 
 
 
3.2 Založništvo v športu 
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in 
občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. V 
programu založništva v športu se vrednoti materialni strošek publikacije.  
 
3.2.1 Merilo za izbor in vrednotenje programov  
 
Preglednica št. 27 Založništvo v športu 
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Program založništva  Propagandno gradivo  Občasne publikacije  Strokovna literatura  

Točk/projekt 2 5 10 
 
V program letnega programa športa se uvrstijo programi izvajalcev, ki zberejo nadpovprečno 
število točk vseh prijavljenih programov. 
 

 
 
 
 

4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
4.1 Delovanje športnih organizacij 
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja 
občanov. Na lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev in 
občinske športne zveze, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.  
4.1.1 Kriteriji vrednotenja  
Sredstva za delovanje se dodeli športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov 
letnega programa športa. Delovanja športnih organizacij se vrednoti glede na: 
- število članov društva s plačano članarino za leto, na katero se nanaša javni razpis in 
vključenih v izbrane športne programe,  
- število registriranih športnikov,  vključenih v izbrane športne programe, 
- vključenost v nacionalno športno zvezo, 
- tradicijo delovanja. 
 
4.1.2 Merila za izbor in vrednotenje 
 
Preglednica št. 28 Delovanje športnih društev 
 
Člani s plačano članarino, vključeni v športne 
programe letnega programa športa 1 točka/člana 

Registrirani športniki 2 točki/reg.športnika 

Vključenost v nacionalno športno zvezo (največ eno) 10 točk 

Status društva v javnem interesu na področju športa 5 točk 
 
Točke, pridobljene na podlagi kriterijev iz preglednice št. 20 se izvajalcu povečajo glede na 
tradicijo delovanja – dopolnjeno leto registracije in sedežem na območju občine.  
  
Preglednica št.29 Tradicija delovanja športnih organizacij 
 
Leta delovanja  do 10 11 do 19 20 - 29 30 - 39 40 in ve č 
 5 % 15 % 20 % 30% 40% 
 
V program letnega programa športa se uvrstijo izvajalci, ki zberejo najmanj 20 točk. 
 
5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 
okolja.  
5.1 Velike mednarodne športne prireditve 
Velike mednarodne športne prireditve opredeljuje Zakon o športu. Sredstva za izvedbo velike 
športne prireditve lokalna skupnost zagotavlja v posebnih proračunskih virih. 
 



OSNUTEK, 18.1.2018 
 

26 
 

5.2 Druge športne prireditve 
Med druge športne prireditve prištevamo prireditve tekmovalnega in rekreativnega značaja, 
ki so organizirane na lokalnem, državnem ali mednarodnem nivoju, ki ne sodijo med velike 
mednarodne športne prireditve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Preglednica št.30  Športne prireditve 
 

VRSTA ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

število aktivnih udeležencev* 

do 50 51 - 100 101- 150 151 - 200 201 - 250 nad 250  

Občinska  10 25 50 75 90 100 

Državna 50 125 250 375 450 500 

Mednarodna 100 250 500 750 900 1000 

*Število udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni prireditvi. V 
kolikor se prireditev organizira prvič, se upošteva predvideno število udeležencev po oceni 
organizatorja.  
 
V kolikor je prireditev dva ali več dni, se število dodeljenih točk poveča za 50 %.   
Športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

o Občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen 
način. 

o Državna športna prireditev je objavljena v koledarju NPŠZ oziroma v enem od 
koledarju športno rekreativnih prireditev. 

o Mednarodna športna prireditev je objavljena v mednarodnem koledarju mednarodne 
športne zveze.  

o Športna prireditev mora potekati na območju občine, deloma pa lahko tudi na 
območju sosednjih občin.  

Vsakemu izvajalcu se sofinancira eno športno prireditev. 
 
5.2 Športno – promocijska prireditev za podelitev p riznanj  
Podelitev priznanj uspešnim športnikom in športnim ekipam predstavlja promocijo športa, 
posameznikov in prispeva k njihovi večji prepoznavnost v okolju. Sredstva za sofinanciranje 
prireditve se opredelijo v letnem programu športu.  
 
 
Številka:  
Datum:    
 
 
                                                                                            Občinski svet Občine Ribnica 
                Jože Levstek, župan 
 


