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da se:
-	 zagotavljajo	 finančna	 sredstva	 za	 sofinanciranje	 LPŠ	 na	
ravni	občine,

-	 spodbuja	in	zagotavlja	pogoje	za	opravljanje	in	razvoj	de-
javnosti	na	vseh	področjih	športa,

-	 načrtuje,	gradi,	posodablja	in	vzdržuje	lokalno	pomembne	
športne	objekte	in	površine	za	šport	v	naravi.

4. člen
(izvajalci LPŠ)

(1)	 Izvajalci	LPŠ	po	tem	pravilniku	so:
-	 športna	društva,	ki	so	registrirana	v	Republiki	Sloveniji,
-	 zveze	športnih	društev,	ki	jih	ustanovijo	športna	društva	s	
sedežem	v	občini,

-	 zavodi,	gospodarske	družbe,	zasebniki	in	druge	organiza-
cije,	ki	so	registrirane	za	opravljanje	dejavnosti	v	športu.

5. člen
(pravica do sofinanciranja)

(1)	 Izvajalci	iz	prejšnjega	člena	imajo	pravico	do	sofinanciranja	
dejavnosti	 na	vseh	področjih	 športa,	 če	 izpolnjujejo	nasle-
dnje	pogoje:

-	 so	registrirani	in	imajo	sedež	v	občini	najmanj	eno	(1)	
leto,
-	 imajo	za	prijavljene	dejavnosti:
o	zagotovljene	materialne	 in	prostorske	pogoje	 ter	ustre-
zno	 izobražen	 in/ali	 usposobljen	 strokovni	 kader	 za	
opravljanje	dela	v	športu,

o	 izdelano	 finančno	 konstrukcijo,	 iz	 katere	 je	 razviden	
predviden	vir	prihodkov	 in	stroškov	za	 izvedbo	dejav-
nosti,

o	 izvajajo	 športne	programe,	 ki	 so	predmet	 razpisa,	 naj-
manj	30	vadbenih	tednov	letno	v	obsegu	vsaj	60	ur	(po	
dve	uri	tedensko),	razen	v	primerih,	ko	ne	gre	za	sofinan-
ciranje	celoletnih	športnih	programov	in	je	obseg	izvaja-
nja	posameznega	športnega	programa	v	merilih	drugače	
opredeljen,

o	so	v	skladu	z	 lastnim	temeljnim	aktom	in	urejeno	evi-
denco	 članstva	 (športna	 društva	 in/ali	 zveze	 športnih	
društev)	ter	evidenco	o	udeležencih	programa.

(2)	 Športna	društva	in	njihove	zveze	imajo	pod	enakimi	pogoji	
prednost	pri	izvajanju	LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

6. člen
(opredelitev področij športa)

(1)	 Za	uresničevanja	javnega	interesa	v	športu	se	v	skladu	s	pro-
računskimi	možnostmi	in	ob	upoštevanju	načela	enake	do-
stopnosti	proračunskih	sredstev	za	vse	izvajalce	iz	proračuna	
občine	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.	Obštudijske	športne	dejavnosti
1.4.	Športna	vzgoja	otrok	in	mladine	usmerjenih	v	kakovostni	

in	vrhunski	šport
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Na	podlagi	9.	člena	Zakona	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	22/98,	
97/01-ZSDP,	 27/02	 Odl.	 US:	 U-I-210/98-32,	 110/02-ZGO-1	
in	 15/03-ZOPA),	Resolucije	 o	 nacionalnem	programu	 športa	 v	
Republiki	 Sloveniji	 za	 obdobje	 2014-2023	 (Uradni	 list	RS,	 št.	
26/14),	Izvedbenega	načrta	Resolucije	o	Nacionalnem	programu	
športa	v	Republiki	Sloveniji	za	obdobje	2014-2023	(Sklep	vla-
de	št.	00727-13/2014/7	z	dne	26.	08.	2014)	in	16.	člena	Statuta	
Občine	Radlje	ob	Dravi	(MUV,	štev.	25/06	in	20/15)	je	Občinski	
svet	Občine	Radlje	ob	Dravi	na	10.	redni	seji	dne,	18.	januarja	
2016	sprejel

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v občini Radlje ob Dravi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1)	 Ta	pravilnik	določa	pogoje,	postopke,	merila	in	kriterije	za	
vrednotenje	in	delitev	sredstev	namenjenih	za	uresničevanje	
javnega	interesa	na	področju	športa	v	Občini	Radlje	ob	Dravi	
(v	nadaljevanju:	občina),	v	okviru	letnega	programa	športa	
(v	nadaljevanju:	LPŠ).

(2)	 Sredstva	 za	 sofinanciranje	 LPŠ	 se	 zagotovijo	 v	 proračunu	
občine.

2. člen
(uporaba kratic)

(1)	 Kratice,	 uporabljene	v	 tem	pravilniku,	 imajo	naslednji	 po-
men:
DL	–	državna	liga
IN	NPŠ	–	izvedbeni	načrt	nacionalnega	programa	športa
JR	–	javni	razpis
LPŠ-	letni	program	športa
NPŠ-	nacionalni	program	športa
NPŠZ	–	nacionalna	panožna	športna	zveza
OKS-ZŠZ	–	Olimpijski	komite	Slovenije-Združenje	športnih	

zvez
OŠ	–	osnovna	šola
OŠZ	–	občinska	športna	zveza
SR,	MR,	PR,	DR,	MLR	–	svetovni,	mednarodni,	perspektiv-

ni,	državni	in	mladinski	razred
Zavod	VIZ	–	zavod	s	področja	vzgoje	in	izobraževanja,
ZŠIS-POK	–	Zveza	 za	 šport	 invalidov	Slovenije-Paraolim-

pijski	komite.

3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)

(1)	 Javni	interes	na	področju	športa	v	občini	obsega	dejavnosti	
na	vseh	področjih	športa	v	skladu	s	prednostnimi	nalogami,	
ki	so	opredeljene	v	NPŠ	in	IN	NPŠ	in	se	uresničujejo	tako,	
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8. člen
(komisija za izvedbo JR)

(1)	 Komisijo,	ki	vodi	postopek	JR,	s	sklepom	imenuje	župan.
(2)	 Komisija	je	sestavljena	iz	petih	članov,	član	komisije	pa	ne	

more	biti	zakoniti	zastopnik	 izvajalca	športnega	programa,	
ki	se	prijavlja	na	JR.	Mandatna	doba	članov	komisije	je	ve-
zana	na	mandatno	obdobje	občinskega	sveta.

	(3)	Komisija	se	sestaja	na	rednih	 in	 izrednih	sejah.	Seje	 lahko	
potekajo	 tudi	 dopisno.	Komisija	 o	 poteku	 sej	 in	 o	 svojem	
delu	vodi	zapisnik.	Komisija	je	sklepčna,	če	je	prisotna	veči-
na	članov	komisije.	

(4)	 Naloge	komisije	so:
-	 odpiranje	in	ugotavljanje	pravočasnosti	ter	popolnosti	pre-
jetih	vlog	(formalna	popolnost),

-	 pregled	in	ocena	vlog	na	podlagi	meril,	pogojev	in	kriteri-
jev	navedenih	v	JR	oziroma	razpisni	dokumentaciji	ter	v	
tem	pravilniku,

-	 pregled	in	potrditev	predloga	razporeditve	sredstev	po	po-
dročjih	športa	ter	izvajalcih	in	sestava	poročila	za	župana	
o	izbiri	izvajalcev	in	izračunu	vrednosti	točke,

-	 spremljanje	 izvajanje	 športnih	programov	 in	 analiziranje	
poročil	izvajalcev,

-	 vodenje	zapisnikov	o	svojem	delu,
-	 priprava	predlogov,	mnenj	in	pobud	za	spremembo	oziro-
ma	dopolnitev	pravilnika,

-	 priprava	dodatnih	meril	in	pogojev,	ki	se	po	potrebi	vklju-
čijo	v	razpisno	dokumentacijo	oziroma	uporabijo	pri	ovre-
dnotenju	prijavljenih	dejavnosti,

-	 predlog	ukrepov	zaradi	kršitev	določil	tega	pravilnika	oz.	
pogodbenih	določb,

-	 druge	naloge,	ki	jih	določi	župan.
(5)	 Strokovna	 in	 administrativna	 dela	 za	 komisijo	 opravlja	 za	

šport	pristojen	delavec	občinske	uprave	oziroma	druga	poo-
blaščena	in	strokovno	usposobljena	organizacija.

9. člen
(JR)

(1)	 V	skladu	s	sprejetim	LPŠ,	veljavno	zakonodajo	in	tem	pra-
vilnikom	Občina	Radlje	ob	Dravi	izvede	JR.

(2)	 JR	mora	vsebovati:
-	 ime	in	naslov	naročnika,
-	 pravno	podlago	za	izvedbo	JR,
-	 predmet	JR,
-	 navedbo	upravičenih	izvajalcev	za	prijavo	na	LPŠ,
-	 navedbo	pogojev,	ki	jih	morajo	izvajalci	izpolnjevati,
-	 okvirno	višino	sredstev,	ki	so	na	razpolago	za	predmet	JR,
-	 navedbo	meril	za	vrednotenje	področij	športa,
-	 obdobje,	v	katerem	morajo	biti	porabljena	dodeljena	sred-
stva,

-	 rok,	do	katerega	morajo	biti	predložene	vloge	in	način	od-
daje	vloge,

-	 datum	in	način	odpiranja	vlog,
-	 rok,	v	katerem	bodo	vlagatelji	obveščeni	o	izidu	JR,
-	 navedbo	oseb,	pooblaščenih	za	dajanje	informacij	o	JR	in	
informacijo	o	razpisni	dokumentaciji.

Razpisni	rok	ne	sme	biti	krajši	od	15	dni	in	ne	daljši	od	30	
dni.
(3)	 Razpisna	dokumentacija	mora	vsebovati:

-	 razpisne	obrazce,
-	 navodila	izvajalcem	za	pripravo	in	oddajo	vloge,

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	NA-

RAVI
3.	RAZVOJNE	DEJAVNOSTI	V	ŠPORTU
3.1.	 Usposabljanje	 in	 izpopolnjevanje	 strokovnih	 kadrov	 v	

športu
3.2.	Statusne	pravice	športnikov,	trenerjev	in	strokovna	pod-

pora	programov
3.3.	Založništvo	v	športu
3.4.	Znanstveno	raziskovalna	dejavnost	v	športu
3.5.	 Informacijsko	 komunikacijska	 tehnologija	 na	 področju	

športa
4.	ORGANIZIRANOST	V	ŠPORTU
4.1.	Delovanje	športnih	društev	in	zvez
4.2.	Delovanje	javnih	zavodov	za	šport
5.	ŠPORTNE	PRIREDITVE	IN	PROMOCIJA	ŠPORTA
5.1.	Velike	mednarodne	športne	prireditve
5.2.	Druge	športne	prireditve
5.3.	 Občinske	 športno-promocijske	 prireditve	 za	 podelitve	

priznanj	v	športu
5.4.	Športna	dediščina	in	muzejska	dejavnost	v	športu
6.	 DRUŽBENA	 IN	 OKOLJSKA	 ODGOVORNOST	 V	

ŠPORTU
Podrobnejša	opredelitev	vseh	področij	športa	je	podana	v	pri-

logi	»Merila,	pogoji	in	kriteriji«.
(2)	 Za	vrednotenje	in	izbor	posameznih	področij	LPŠ	so	določe-

ni	merila,	pogoji	in	kriteriji,	ki	vsebujejo:
-	 navedbo	športnih	področij,	ki	so	v	javnem	interesu	in	ki	jih	
opredeljuje	NPŠ,

-	 obseg	športnih	področij	in	elemente	vrednotenja,
-	 kriterije	vrednotenja	posameznih	področij,
-	 razvrstitev	 športnih	 panog	 glede	 na	 razširjenost,	 uspe-
šnost/konkurenčnost	in	pomen	za	lokalno	okolje	v	progra-
mih	 športa	 otrok	 in	mladine	 usmerjenih	 v	 kakovostni	 in	
vrhunski	šport	ter	programih	kakovostnega	in	vrhunskega	
športa.

(3)	 Merila,	pogoji	in	kriteriji	za	vrednotenje	in	izbor	dejavnosti	
na	vseh	področjih	športa	so	sestavni	del	tega	pravilnika.

7. člen
(LPŠ)

(1)	 LPŠ	je	dokument,	ki	opredeljuje	vsa	področja	športa,	ki	so	v	
danem	koledarskem	letu	opredeljena	kot	javni	interes	obči-
ne.	LPŠ	pripravi	pristojni	organ	občinske	uprave.	OŠZ	poda	
mnenje	na	predlog	pripravljenega	LPŠ.	

(2)	 Glede	na	 razvojne	načrte,	prioritete	v	športu,	 razpoložljiva	
proračunska	sredstva	ter	kadrovske	in	prostorske	razmere	v	
lokalnem	športu	se	v	LPŠ	določi:
-	 področja	športa,	ki	se	v	proračunskem	letu,	za	katerega	se	
sprejema	LPŠ,	sofinancirajo	iz	občinskega	proračuna,

-	 obseg	in	vrsto	dejavnosti,
-	 višino	 proračunskih	 sredstev	 za	 sofinanciranje	 področij	
športa,

-	 morebitne	dodatne	pogoje	in	zahteve	za	vrednotenje	pro-
gramov	in	izvajanje	LPŠ.

(3)	 LPŠ	sprejme	Občinski	svet	Občine	Radlje	ob	Dravi.	
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-	 vsebino	in	obseg	dejavnosti,
-	 čas	realizacije	dejavnosti,
-	 višino	dodeljenih	sredstev,
-	 rok	izplačila	sredstev,
-	 način	nadzora	nad	namensko	porabo	sredstev	 in	 izvedbo	
dejavnosti,	ter	predvidene	sankcije	v	primeru	neizvajanja,

-	 način	nakazovanja	sredstev	izvajalcu,
-	 način	in	vzrok	spremembe	višine	pogodbenih	sredstev,
-	 način,	vsebino	in	rok	za	poročanje	o	realizaciji	LPŠ	po	po-
godbi,

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

-	 druge	medsebojne	pravice	in	obveznosti,
Na	osnovi	podpisanih	pogodb	se	odobrena	sredstva	za	sofi-

nanciranje	programa	Športni	programi	iz	1.	odstavka,	1.	točke,	6.	
člena	tega	pravilnika	nakazujejo	na	TRR	izvajalcev	programov,

Pogoj	za	nakazilo	sredstev	za	uporabo	športnih	objektov	 je	
predložena	pogodba	o	uporabi	športnega	objekta,	sklenjena	med	
upravljavcem	in	izvajalcem	LPŠ,	iz	katerega	izhaja	finančna	ob-
veznost	izvajalca	LPŠ.	Pogoj	za	nakazilo	sredstev	za	strokovni	
kader	pa	je	predloženo	dokazilo	o	poslovnem	sodelovanju	med	
strokovnim	kadrom	in	izvajalcem	LPŠ,	iz	katerega	izhaja	finanč-
na	obveznost	izvajalca	LPŠ.	

Sredstva	za	sofinanciranje	programov	iz	1.	odstavka,	pod	to-
čami	3.,	 4.	 in	 5.,	 6.	 člena	 tega	pravilnika,	 se	 izvajalcem	naka-
zujejo	na	osnovi	predloženih	knjigovodskih	listin,	ki	izkazujejo	
nastanek	obveznosti	izvajalca	programa	do	odobrene	višine.

15. člen
 (spremljanje izvajanja LPŠ)

(1)	 Izvajalci	LPŠ	so	dolžni	izvajati	izbrana	področja	najmanj	v	
obsegu,	opredeljenem	v	pogodbi,	sredstva	pa	nameniti	za	iz-
brano	področje	v	skladu	z	JR.

(2)	 Nadzor	nad	izvajanjem	pogodb	in	porabo	proračunskih	sred-
stev	izvaja	občinska	uprava	in	komisija.	Za	vodenje	postop-
kov	vrednotenja	ter	spremljanja	izvajanja	programov	športa	
pa	lahko	župan	pooblasti	primerno	usposobljeno	strokovno	
organizacijo.

16. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

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

(2)	 Obvezni	programi	šolske	športne	vzgoje,	ki	se	izvajajo	v/na	
javnih	športnih	objektih,	imajo	prednost	pred	drugimi	izva-
jalci	LPŠ.

III. PREHODNI DOLOČBI

17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika)

(1)	 Z	dnem	uveljavitve	tega	pravilnika	preneha	veljati	Pravilnik	
za	vrednotenje	športnih	programov	v	občini	Radlje	ob	Dra-
vi	in	njegove	spremembe	(MUV,	štev.	15/2011,	11/2012	in	
8/2013).

-	 informacijo	o	dostopnosti	do	pravilnika	o	postopku	in	me-
rilih	 za	 sofinanciranje	 LPŠ	 v	 občini	 ter	 druge	 pogoje	 in	
merila,

-	 vzorec	pogodbe	o	sofinanciranju	programov.

10. člen
(postopek izvedbe JR)

(1)	 Odpiranje	prejetih	vlog	opravi	komisija	v	roku	in	na	način,	ki	
je	predviden	v	JR.

(2)	 Odpirajo	se	samo	v	roku	posredovane	vloge	v	pravilno	iz-
polnjenem	in	označenem	ovitku	in	sicer	po	vrstnem	redu,	po	
katerem	so	bile	prejete.

(3)	 Komisija	 na	 odpiranju	 ugotavlja	 formalno	 popolnost	 vlog	
glede	na	to,	ali	so	bili	predloženi	vsi	zahtevani	dokumenti.

(4)	 O	odpiranju	vlog	se	vodi	zapisnik,	ki	vsebuje:
-	 kraj	in	čas	odpiranja	dospelih	vlog,
-	 imena	navzočih	članov	komisije	in	ostalih	prisotnih,
-	 naziv	vlagateljev,	navedenih	po	vrstnem	redu	odpiranja,
-	 ugotovitve	o	popolnosti	oziroma	o	nepopolnosti	posame-
zne	vloge	ter	navedbo	manjkajoče	dokumentacije.

Zapisnik	podpišejo	predsednik	in	prisotni	člani	komisije.

11. člen
(dopolnitev vlog)

(1)	 Na	podlagi	zapisnika	o	odpiranju	vlog	se	v	roku	osmih	(8)	
dni	pisno	pozove	tiste	vlagatelje,	katerih	vloge	niso	bile	po-
polne,	da	jih	dopolnijo.	Rok	za	dopolnitev	vlog	je	osem	(8)	
dni	od	prejema	pisnega	poziva.

(2)	 Nepopolne	vloge,	ki	 jih	vlagatelji	v	 roku	 iz	prejšnjega	od-
stavka	ne	dopolnijo,	se	zavržejo.

12. člen
(sklep o izbiri)

(1)	 Na	osnovi	odločitve	Komisije	za	izvedbo	JR	sklep	o	izbiri	
izda	pristojni	organ	občinske	uprave.	

13. člen
(pritožbeni postopek)

	(1)	Zoper	 sklep	 o	 izbranih,	 zavrnjenih	 in	 zavrženih	 vlogah	 je	
možno	podati	pritožbo	v	roku	osmih	(8)	dni	po	prejemu	skle-
pa.	Predmet	pritožbe	ne	morejo	biti	merila,	pogoji	in	kriteriji	
za	vrednotenje	področij.

(2)	 O	pritožbi	odloči	župan	v	roku	trideset	(30)	dni	od	prejema	
pritožbe.	Odločitev	župana	je	dokončna.	O	dokončni	odloči-
tvi	župan	obvesti	tudi	Komisijo	za	izvedbo	JR.

(3)	 Zoper	odločitev	župana	je	dopusten	upravni	spor	na	Uprav-
nem	sodišču	Republike	Slovenije,	ki	se	vloži	v	roku	trideset	
(30)	dni	od	vročitve	odločbe.

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

14. člen
 (pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1)	 Z	izbranimi	izvajalci	LPŠ	župan	sklene	pogodbo	o	sofinanci-
ranju	izvajanja	LPŠ.	V	pogodbi	se	opredeli:
-	 naziv	in	naslov	naročnika	ter	izvajalca	dejavnosti,
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Vrsta	objekta/vadbeni	prostor Št.	točk/uro	uporabe	
prostora

Športna	hiša

Velika	športna	dvorana	CELA 15

Velika	športna	dvorana	2/3 12

Velika	športna	dvorana	1/3 6

Prostor	za	tribunami 5

Plesna	dvorana 5

Plezalna	stena 7

Plezalna	soba 5

Športni	stadion

Nogometno	igrišče 10

Atletska	steza 5

Ostale površine

Kegljišče 1

Drug	zaprt	vadbeni	prostor 1

Drugi	odprt	vadbeni	prostor 1

-	 vodenja	 programa	 s	 strani	 primerno	 izobraženega	 in/ali	
usposobljenega	 strokovnega	kadra	 (=	korekcija strokovni 
kader) 

Tabela	–	korekcija	strokovni	kader
KOREKCIJA: STROKOVNI KADER

Vrsta programa Št.	točk	glede	na	stopnjo	
usposobljenosti/uro 

programa

2.
 st

op
nj

a

3.
 st

op
nj

a

di
pl

om
an

t 
FŠ

1.2	Prostočasna	športna	vzgoja	
otrok	in	mladine

4 5 6

1.5	Športna vzgoja otrok 
in mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport

4 5 6

1.9	Športna	rekreacija 1 1 2

1.10	Šport starejših 1 1 2

Opomba:	Letni	obseg	vadbe	se	upošteva	po	Katalogu	vadbe-
nih	skupin	in	letnega	obsega	vadbe	športnih	panog	pod	okriljem	
NPŠZ,	ki	so	članice	OKS-ZŠZ.

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,	

-	 ne-tekmovalni	športni	programi:	
-	 v	programih	prostočasne	športne	vzgoje	otrok	in	mladine	

18. člen
(veljavnost Pravilnika)

(1)	 Ta	pravilnik	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medob-
činskem	uradnem	vestniku.

Številka:	007-0001/2016-09	 Župan	Občine	Radlje	ob	Dravi
Datum:	18.	januar	2016	 Mag.	Alan	Bukovnik,	s.r.

Priloga:		MERILA,	POGOJI	IN	KRITERIJI	ZA	VREDNO-
TENJE	LPŠ

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
za vrednotenje letnega programa športa v občini Radlje ob 

Dravi

UVOD
Za	uresničevanje	javnega	interesa	v	športu	so	z	Merili, pogo-

ji in kriteriji (v	nadaljevanju:	merila)	opredeljeni	načini	vredno-
tenja	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	
Za	večino	področij	športa	(programi,	dejavnosti,	organizira-

nost,	prireditve,	promocije)	se	z	merili	uveljavlja	sistem točkov-
anja.	Vrednost	področja	predstavlja	seštevek	točk,	ki	jih	prejme-
jo	izvajalci	na	osnovi	oddanih	prijav	na	JR.	Vnaprej	dogovorjena	
merila	se	v	času	trajanja	postopka	JR	ne	smejo	spreminjati.	Fi-
nančna	vrednost	predstavlja	zmnožek	med	seštevkom	točk	in	ak-
tualno	vrednostjo	točke,	ki	je	določena	glede	na	sredstva,	pred-
videna	v	LPŠ.	

Nekatera	področja	športa	(npr.:	objekti)	praviloma	niso	pred-
met	javnega	razpisa,	pač	pa	se	na	osnovi	sprejetega	LPŠ	iz	sred-
stev	proračuna	občine	(so)financirajo	drugače.	

Vsako	področje	športa	v	merilih	je	opredeljeno	s:	
-	 splošno	opredelitvijo	področja	po	NPŠ	ter	
-	 predstavitvijo	kriterijev	in	tabelaričnim	prikazom	vrednote-

nja.	

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
Splošni pogoji vrednotenja področja športnih programov 
V	merilih	določeno	 skupno	 število	 točk	 se	nanaša	na	opti-

malno zadostitev pogojev glede: 
-	 predvidenega	števila	udeležencev	vadbene	skupine:	

-	 če	je	prijavljenih	manj	udeležencev,	kot	zahtevajo	merila,	
se	število	točk	proporcionalno	zmanjša	(=	koeficient po-
polnosti skupine),	

-	 če	je	udeležencev	več,	to	ne	vpliva	na	dodatno	vrednotenje	
programa.	

-	 uporabe	primernega	športnega	objekta	(= korekcija športni 
objekt),	
Tabela	–	korekcija	športni	objekt

KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT
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1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.0.1. Promocijski športni programi
Med	promocijske	športne	programe,	ki	se	pretežno	izvajajo	

v	zavodih	VIZ,	prištevamo:	Mali	sonček	(MS),	Ciciban	planinec	
(CP),	Zlati	sonček	ZS),	Naučimo	se	plavati	(NSP),	Krpan	(KRP)	
in	Mladi	planinec	(MP).	

Če	se	programi	izvajajo	v	okviru	obveznega	učnega	procesa	
(kurikuluma)	in/ali	so	financirani	s	strani	MIZŠ	(Zavoda	za	šport	
RS	Planica),	niso	predmet	sofinanciranja	po	LPŠ	občine.	

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 

Tabela	1.2.1.
PROMOCIJSKI 

ŠPORTNI 
PROGRAMI

Pr
ed
šo
ls
ki

(d
o	
6	
le
t)

Šo
lo
ob
ve
zn
i

(d
o	
15
	le
t)

Pr
ed
šo
ls
ki
	

PP
(d
o	
6	
le
t)

Šo
lo
ob
ve
zn
i	

PP
(d
o	
15
	le
t)

št.	udeležencev	
programa

1 1 1 1

TOČKE/MS/
udeleženec

3 3 3 3

1.2.4. Celoletni športni programi
Obstoječi	 celoletni	 športni	 programi	 prostočasne	 športne	

vzgoje	otrok	in	mladine	potekajo	najmanj	30	tednov	v	letu	ozi-
roma	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	stro-
kovni	kader.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt 
in strokovni kader.

Tabela	1.2.4.
CELOLETNI 

ŠPORTNI 
PROGRAMI

Pr
ed
šo
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ki

(d
o	
6	
le
t)

Šo
lo
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zn
i

(d
o	
15
	le
t)

M
la
di
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o	
19
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t)
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	P
P
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Šo
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i	P
P

(d
o	
15
	le
t)

M
la
di
na
	P
P

(d
o	
19
	le
t)
velikost	vadbene	

skupine
10-
12

16-
20

16-
20

5-6 8-10 8-10

št.	ur	vadbe/
tedensko

1,5 2 2 1,5 2 2

št.	tednov 30 30 30 30 30 30

TOČKE/športni 
objekt Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	OBJEKT«

TOČKE/strokovni 
kader Glej	korekcijo	»STROKOVNI	KADER«

1.2.5. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 
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!	

(s	posebnimi	potrebami),	obštudijskih	športnih	dejavnosti,	
športa	 invalidov,	 športne	 rekreacije	 in	 športa	 starejših	 se	
vrednotijo	samo	tisti	udeleženci,	ki	niso	vključeni	v	 tek-
movalne	sisteme	NPŠZ	(oz.	ZŠIS-POK).	

-	 Pri	programih	Športna	rekreacija	in	Šport	starejših	se	pri	
izvajalcih	 LPŠ	 upošteva	 in	 vrednoti	 samo	 en	 prijavljen	
program.

-	 tekmovalni	športni	programi:	
-	 v	programih	športne	vzgoje	otrok	in	mladine	usmerjenih	v	
kakovostni	in	vrhunski	šport,	kakovostnega	in	vrhunskega	
športa	(invalidov)	se	vrednotijo	le	športniki,	ki	so	v	skladu	
s	Pogoji,	pravili	 in	kriteriji	za	registriranje	 in	kategorizi-
ranje	 športnikov	 v	 RS	 registrirani	 pri	 NPŠZ	 (oz.	 ZŠIS-
-POK),	

-	 vrednotijo	se	samo	programi	izvajalcev	LPŠ,	ki	imajo	de-
javnost	organizirano	in	tekmujejo	vsaj	v	treh	(3)	
starostnih	kategorijah,	razen	v	športnih	panogah,	kjer	za-
radi	svoje	specifičnosti	tega	pogoja	ni	mogoče	izpolniti,

-	 ekipe	in/ali	posamezniki	morajo	dokazati	udeležbo	na	naj-
manj	petih	(5)	tekmah/tekmovanjih	v	sklopu	uradnega	tek-
movalnega	sistema	NPŠZ,	razen	v	športnih	panogah,	kjer	
zaradi	svoje	specifičnosti	tega	ni	mogoče	izpolniti,

-	 natančnejši	 pregled	 potrebnega	 števila	 udeležencev	 vad-
benih	skupin	 in	strokovno	utemeljenega	števila	ur	vadbe	
na	letni	ravni	po	posameznih	športnih	panogah	je	podan	v	
katalogu	oz.	dokumentu	»Velikost	vadbenih	skupin	in	letni	
obseg	 vadbe	 v	 programih	 tekmovalnega	 športa	 različnih	
kakovostnih	stopenj	in	starostnih	kategorij«.

Razvrščanje športnih panog 
V	programih	športne	vzgoje	otrok	 in	mladine	usmerjenih	v	

kakovostni	in	vrhunski	šport	ter	programih	kakovostnega	in	vr-
hunskega	športa	so	športne	panoge	lahko	razvrščene	po	kriterijih	
razširjenosti,	 uspešnosti/konkurenčnosti	 in	 pomena	 panoge	 za	
lokalno	okolje.	Zaradi	specifičnosti	športnih	panog	so	 izvajalci	
LPŠ	in	njihovi	športni	programi	razdeljeni	v	tri	skupine:	
-	 izvajalci	programov	v	individualnih	športnih	panogah,	
-	 izvajalci	programov	v	kolektivnih	športnih	panogah,	
-	 izvajalci	programov	v	miselnih	igrah.	

Kriteriji	 za	 razvrščanje	 športnih	panog	upoštevajo	podatke,	
ki	so	pridobljeni	na	osnovi	JR	in/ali	s	strani	OKS-ZŠZ	in	NPŠZ.	
-	 RAZŠIRJENOST	ŠPORTNE	PANOGE:	

-	 število	članic,	ki	so	vključene	v	NPŠZ,	število	članic	med-
narodne	športne	asociacije,	

-	 število	registriranih	tekmovalcev/alk	na	državnem	nivoju	
(ločeno	M/Ž),	

-	 olimpijska	športna	panoga	(DA/NE),	
-	 USPEŠNOST	–	KONKURENČNOST:	

-	 dosežen	 rezultat	 ekipe/posameznika	 izvajalca	na	uradnih	
mednarodnih	tekmovanjih,	ki	so	v	koledarju	mednarodnih	
športnih	asociacij,	

-	 dosežen	rezultat	ekipe/posameznika	izvajalca	na	uradnem	
tekmovanju	NPŠZ	za	naslov	DP,	

-	 število	 kategoriziranih	 športnikov	 izvajalca	 v	 preteklem	
tekmovalnem	obdobju,	

-	 število	tekmovalnih	selekcij	v	sistemu	tekmovanj	NPŠZ.	
-	 POMEN	PANOGE	ZA	LOKALNO	OKOLJE:	

-	 tradicija:	leta	neprekinjenega	delovanja,	
-	 množičnost:	število	članov	(s	plačano	članarino),	
-	 obisk	prireditev,	javno	mnenje.	
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TOČKE /strokovni kader Glej	korekcijo	
»STROKOVNI	KADER«	

Tabela	1.5.2.	-	2
ŠV	OM	USMERJENI	
V	KAKOVOSTNI	IN	
VRHUNSKI	ŠPORT

(14	–	15	
let)

(16	–	17	
let)

(18	–	19	
let)

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	individualne	

panoge)

Se	upošteva	po	Katalogu	
vadbenih	skupin	in	letnega	
obsega	vadbe	športnih	panog	
pod	okriljem	NPŠZ,	ki	so	

članice	OKS-ZŠZ.velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	kolektivne	

panoge)

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	miselne	igre)

št.	ur	vadbe/tedensko

št.	tednov

TOČKE /športni objekt Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	
OBJEKT«

TOČKE /strokovni kader Glej	korekcijo	
»STROKOVNI	KADER«	

Mladi	 športniki	 usmerjeni	 v	 kakovostni	 in	 vrhunski	 šport	
lahko	s	kvalitetnim	delom	in	rezultati	v	skladu	s	Pogoji,	pravili	
in	kriteriji	za	registriranje	in	kategoriziranje	športnikov	doseže-
jo	status	športnika	mladinskega	razreda	(MLR).	S	tem	pridobijo	
BONUS	točke	za	programe	dodatne	športne	vadbe,	ki	pa	se	vre-
dnotijo	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.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 

Tabela	1.5.2.	-	3
PROGRAMI DODATNE 

ŠPORTNE VADBE
Mladinski	razred	–	
kategorizacija	MLR

Število	udeležencev	programa 1

Točke/MS/udeleženec 80

1.6. Kakovostni šport
V	skupino	kakovostnega	športa	prištevamo	športnike	in	špor-

tne	ekipe,	ki	ne	izpolnjujejo	pogojev	za	pridobitev	statusa	vrhun-
skega	športnika,	nastopajo	na	mednarodnih	tekmovanjih,	v	ura-
dnih	tekmovalnih	sistemih	NPŠZ	do	naslova	državnega	prvaka,	
ki	jih	potrdi	OKS-ZŠZ,	in	so	registrirani	skladno	s	pogoji	NPŠZ	
ter	OKS-ZŠZ.

1.6.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega 
športa

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt.

Tabela	1.6.1.	

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt 
in strokovni kader.

Tabela	1.2.5.
PROGRAMI 

POČITNICE IN 
POUKA PROSTI 

DNEVI Pr
ed
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ki
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PP
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o	
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PP
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o	
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le
t)

velikost	vadbene	
skupine

10-12 10-12 5-6 8-10

št.	ur	programa 10-20 10-20 10-20 10-20

TOČKE/športni 
objekt

Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	OBJEKT«

TOČKE/strokovni 
kader

Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	OBJEKT«

Opomba:	V	primeru,	da	je	določena	aktivnost	(npr.	tečaj)	po-
gojena	z	opredeljenimi	standardi	in	normativi	posamezne	športne	
zvrsti,	se	upoštevajo	slednji.

1.5. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

Športna	vzgoja	otrok	in	mladine	usmerjenih	v	kakovostni	in	
vrhunski	šport	predstavlja	širok	spekter	programov	za	otroke	in	
mladino,	ki	se	s	športom	ukvarjajo	zaradi	doseganja	vrhunskih	
športnih	rezultatov.	Programi	vključujejo	načrtno	skrb	za	mlade	
športnike,	 zato	morajo	 izvajalci	 izpolnjevati	prostorske,	kadro-
vske	in	druge	zahteve	NPŠZ.

1.5.2. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt 
in strokovni kader.

Tabela	1.5.2.	-	1
ŠV	OM	USMERJENI	
V	KAKOVOSTNI	IN	
VRHUNSKI	ŠPORT

(6	–	9	
let)

(10	–	11	
let)

(12	–	13	
let)

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	individualne	

panoge)

Se	upošteva	po	Katalogu	
vadbenih	skupin	in	letnega	
obsega	vadbe	športnih	panog	
pod	okriljem	NPŠZ,	ki	so	

članice	OKS-ZŠZ.velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	kolektivne	

panoge)

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	miselne	igre)

št.	ur	vadbe/tedensko

št.	tednov

TOČKE/športni objekt Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	
OBJEKT«
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1.9. Športna rekreacija
Športna	rekreacija	predstavlja	smiselno	nadaljevanje	obvezne	

in	prostočasne	športne	vzgoje	otrok	in	mladine,	športne	vzgoje	
otrok	 s	 posebnimi	 potrebami,	 obštudijskih	 športnih	 dejavnosti	
in	 tekmovalnega	športa.	Športna	rekreacija	 je	zbir	raznovrstnih	
športnih	dejavnosti	odraslih	vseh	starosti	(nad	18	let)	in	družin	s	
ciljem	aktivne	in	koristne	izrabe	človekovega	prostega	časa	(dru-
ženje,	zabava),	ohranjanja	zdravja	in	dobrega	počutja	ter	udelež-
be	na	rekreativnih	tekmovanjih.

1.9.2. Celoletni ciljni športnorekreativni programi
Celoletni	programi	športne	rekreacije	potekajo	najmanj	30	te-

dnov	v	letu	oziroma	največ	60	ur	letno	ter	predstavljajo	najširšo	
in	najpestrejšo	izbiro	organizirane	športne	vadbe	netekmovalne-
ga	značaja.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt 
in strokovni kader.

Tabela	1.9.2.	
ŠPORTNA	REKREACIJA CELOLETNI	

PROGRAMI
OBČASNI	
PROGRAMI

velikost	vadbene	skupine
št.	udeležencev

16-20 16-20

št.	ur	vadbe/tedensko 2 /

št.	tednov 30 /

TOČKE/športni objekt Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	
OBJEKT«

TOČKE/strokovni kader Glej	korekcijo	»STROKOVNI	
KADER«	

1.10. Šport starejših
Šport	starejših	predstavlja	športno	rekreativno	dejavnost	od-

raslih	ljudi	nad	doseženim	65.	letom	starosti	in	razširjenih	družin;	
pri	čemer	pod	pojmom	»razširjena	družina«	razumemo	»zvezo«	
starejših	oseb	in	vnukov.

1.10.4. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasno 
športna vadba razširjene družine

Celoletni	 programi	 skupinske	 gibalne	 vadbe	 starejših	 ter	
programi	 istočasne	 športne	 vadbe	 razširjenih	 družin	 potekajo	
najmanj	 30	 tednov	v	 letu	 oziroma	60	 ur	 letno	 in	 predstavljajo	
različne	 oblike	 celoletne	 gibalne	 vadbe.	 Programi	 potekajo	 na	
površinah	v	naravi	in	urbanem	okolju.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira športni objekt 
in strokovni kader.

Tabela	1.10.4.	
ŠPORT	STAREJŠIH SKUPINSKA	

VADBA
RAZŠIRJENE	
DRUŽINE

velikost	vadbene	skupine
št.	udeležencev

11-15 11-15

št.	ur	vadbe/tedensko 2 2

št.	tednov 30 30
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I.

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	individualne	

panoge)

Se	upošteva	po	Katalogu	
vadbenih	skupin	in	
letnega	obsega	vadbe	
športnih	panog	pod	
okriljem	NPŠZ,	ki	so	
članice	OKS-ZŠZ.

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	kolektivne	

panoge)

velikost	vadbene	skupine
(št.	udeležencev:	miselne	igre)

št.	ur	vadbe/tedensko

št.	tednov

TOČKE/športni objekt Glej	korekcijo	
»ŠPORTNI	OBJEKT«

Športniki	lahko	v	kakovostnem	športu	s	kvalitetnim	delom	in	
rezultati	v	skladu	s	Pogoji,	pravili	in	kriteriji	za	registriranje	in	
kategoriziranje	 športnikov	 dosežejo	 status	 športnika	 državnega	
razreda	 (DR).	S	 tem	pridobijo	BONUS	 točke	za	programe	do-
datne	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.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 

Tabela	1.6.1.	-	1
PROGRAMI DODATNE 

ŠPORTNE VADBE
Državni	razred	–	
kategorizacija	DR

Število	udeležencev	programa 1

Točke/MS/udeleženec 80

1.8. Šport invalidov
Šport invalidov v	 svojih	 pojavnih	 oblikah	 predstavlja	 po-

membne	psihosocialne	(rehabilitacija,	vključenost	v	družbo)	kot	
tudi	športne	(športna	rekreacija,	tekmovanj,	paraolimpijski	špor-
ti)	učinke.

1.8.4. Programi vrhunskih športnikov invalidov
Programi	 vrhunskih	 športnikov	 invalidov	 se	 vrednotijo	 na	

enak	način	kot	programi	vrhunskih	športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 

stroški/udeleženca. 

Tabela	1.8.4.	
VRHUNSKI 

ŠPORT 
INVALIDOV 

KATEGORI-
ZACIJA	
PR

KATEGORI-
ZACIJA	
MR

KATEGORI-
ZACIJA	
SR

Št.	udeležencev	
programa

1 1 1

TOČKE/MS/
udeleženec

240 240 320
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Tabela	3.3.	
ZALOŽNIŠTVO V 

ŠPORTU 

PR
O
PA

-
G
A
N
D
N
O
	

G
R
A
D
IV
O

O
B
Č
A
SN

E	
PU

B
LI
K
A

-
C
IJ
E

ST
R
O
K
O
V-

N
A
	L
IT
E-

R
AT

U
R
A

št.	projektov	v	založništvu 1 1 1

TOČKE/MS/projekt 150 150 200

Opomba:	Sofinancira	se	največ	1	projekt.	Pogoj	za	sofinan-
ciranje	je,	da	projekt	izide	v	letu	sofinanciranja.

3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora 
športu)

IKT	na	področju	 športa	predstavlja	neposredno	podporo	za	
učinkovitejše	in	prijaznejše	udejstvovanje	v	športu	(obseg	e-in-
formacij	o	ponudbi	v	športu)	ter	sprotno	analiziranje	in	spremlja-
nje	ravni	učinkovitosti	programov.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 

Tabela	3.5.
IKT V ŠPORTU 
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št.	projektov	v	založništvu 1 1 1

TOČKE/MS/projekt 200 300 300

Opomba:	Sofinancira	se	največ	1	projekt.	Pogoj	za	sofinan-
ciranje	je,	da	se	projekt	realizira	v	letu	sofinanciranja.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1. Delovanje športnih organizacij
Področje	obsega	delovanje	društev	in	njihovih	zvez	na	lokalni	

ravni,	kar	zaradi	ohranjanja	osnovne	organizacijske	infrastrukture	
športa	predstavlja	javni	interes,	zato	je	pomemben	segment	LPŠ.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški. 

Tabela	4.1.
DELOVANJE 
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točke/leto	
delovanja

5

točke	član	in/ali	
tekmovalec

1 2

ŠPORT	STAREJŠIH SKUPINSKA	
VADBA

RAZŠIRJENE	
DRUŽINE

Točke/športni objekt Glej	korekcijo	»ŠPORTNI	
OBJEKT«

Točke/strokovni kader Glej	korekcijo	»STROKOVNI	
KADER«	

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V 
NARAVI

2.2. Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in po-
sodobitve naravnih površin za šport

Merila	 (sistem	 točkovanja)	 ne	urejajo	načina	 in	 višine	vre-
dnotenja/sofinanciranja	 področja	 športnih	 objektov	 in	 površin	
za	šport	v	lokalni	skupnosti.	Sredstva	se	zagotovijo	na	posebnih	
proračunskih	postavkah.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu

Kakovostni	strokovni	kadri	v	športu	so	ključ	razvoja	in	uspe-
šnosti.	Programi	izobraževanja	(univerzitetni	in	visokošolski)	so	
v	domeni	izobraževalnega	sistema,	medtem	ko	programe	uspo-
sabljanja	in	izpopolnjevanja	izvajajo	v	NPŠZ	po	veljavnih	pro-
gramih	 usposabljanja	 in/ali	 izpopolnjevanja,	 ki	 so	 verificirani	
pri	 strokovnem	svetu	RS	za	 šport	 in/ali	pri	 strokovnih	organih	
NPŠZ.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 

Tabela	3.1.	
PROGRAMI USPO-
SABLJANJA IN IZ-
POPOLNJEVANJA

IZ
PO

PO
L-

N
JE
VA

N
JE

(li
ce
nc
ira
nj
e)

U
SP
O
SA

-
B
LJ
A
N
JE

(s
to
pn
ja
	1
)

U
SP
O
SA

-
B
LJ
A
N
JE

(s
to
pn
ja
	2
)

U
SP
O
SA

-
B
LJ
A
N
JE

(s
to
pn
ja
	3
)

št.	udeležencev	
programa

1 1 1 1

TOČKE/MS/
udeleženec

30 50 70 100

Opomba:	Programi	usposabljanja	se	sofinancirajo	za	največ	
enega	kandidata.	Izpopolnjevanje	–	licenciranje	se	sofinancira	za	
največ	toliko	kandidatov,	kolikor	ima	izvajalec	aktivnih	vadbe-
nih	skupin.

3.3. Založništvo v športu
Založništvo	v	športu	predstavlja	izdajanje	in/ali	nakup	stro-

kovne	 literature	 in/ali	 drugih	 periodičnih	 in	 občasnih	 športnih	
publikacij	ter	propagandnega	gradiva	na	temo	športnih	dejavno-
sti.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški/udeleženca. 



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	1	–	21.	1.	2016

TOČKE /MS/
PRIREDITEV

20 40 60 80 120 160

izvedba	prireditve	
regijskega	značaja

do	25	
udel.

26-
50	
udel.

51-
75	
udel.

76-
100	
udel.

101-
150	
udel.

nad	
151	
udel.

TOČKE /MS/
PRIREDITEV

30 50 70 100 140 200

izvedba	prireditve	
državnega	pomena

do	25	
udel.

26-
50	
udel.

51-
75	
udel.

76-
100	
udel.

101-
150	
udel.

nad	
151	
udel.

TOČKE /MS/
PRIREDITEV

0 0 160 200 280 400

izvedba	
mednarodne	športne	

prireditve

do	25	
udel.

26-
50	
udel.

51-
75	
udel.

76-
100	
udel.

101-
150	
udel.

nad	
151	
udel.

TOČKE /MS/
PRIREDITEV

0 0 320 480 600 800

udeležba	na	
mednarodnih	šp.	

prireditvah
O
L.
	IG

R
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SP EP

S.
	P
O
K
A
L

E.
	P
O
K
A
L

V
EL

IK
A
	N
.

TOČKE /MS/
UDELEŽENEC

600 320 240 160 120 80

Opomba:	Sofinancirata	se	največ	2	prireditvi.

DELOVANJE 
DRUŠTEV 
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točke/društvo 20 30 20

TOČKE/MS 
(maksimalno)

100 100 100 20 30 20

Za	delovanje	Občinske	športne	zveze	se	financirajo	sredstva	
za	 zaposlitev	 strokovnega	 delavca.	Merila	 (sistem	 točkovanja)	
ne	urejajo	načina	 in	višine	vrednotenja/sofinanciranja	področja	
športnih	objektov	in	površin	za	šport	v	lokalni	skupnosti.	Sred-
stva	se	zagotovijo	na	posebni	proračunski	postavki.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Udeležba	na	uradnih	tekmah	v	okviru	tekmovanj	NPŠZ	(dr-

žavna	prvenstva,	ligaška	in	pokalna	tekmovanja)	ni	predmet	vre-
dnotenja	in	sofinanciranja	po	teh	merilih.	

Pri	vrednotenju	športnih	prireditev	in	promocije	v	športu	se	
upoštevajo	kriteriji:	obseg	programa	(priznano	število	točk),	kva-
litetni	nivo	prireditve	(lokalni,	občinski,	regionalni,	državni,…)	
in	število	udeležencev	na	prireditvi.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni 
stroški. 

Tabela	5.1.
ŠPORTNE	PRIREDITVE	IN	PROMOCIJA	ŠPORTA

izvedba	prireditve	
lokalnega	pomena

do	25	
udel.

26-
50	
udel.

51-
75	
udel.

76-
100	
udel.

101-
150	
udel.

nad	
151	
udel.

TOČKE/MS/
PRIREDITEV

10 20 30 40 60 80

izvedba	prireditve	
občinskega	pomena

do	25	
udel.

26-
50	
udel.

51-
75	
udel.

76-
100	
udel.

101-
150	
udel.

nad	
151	
udel.
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Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 
in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 
26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade 
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 16. člena Statuta Ob-
čine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06 in 20/15), je Občinski 
svet Občine Radlje ob Dravi na 16. redni seji, dne 12. decembra 
2016, sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje 

športnih programov v občini Radlje ob Dravi

1. člen
V Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016) se 
v 9. členu doda nov odstavek:

»Javni razpis se objavi v najmanj enem javnem mediju in na 
spletni strani občine.«

2. člen
V 14. členu pravilnika se doda nov odstavek, z naslednjo vse-

bino:
»Nerazdeljena sredstva se dodelijo društvu, ki izvaja priorite-

tni šport, opredeljen v Letnem programu športa.«

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se briše besedilo: »in IN NPŠ«.
V prilogi Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega 

programa športa v Občini Radlje ob Dravi se v zadnji vrstici ta-
bele 1.2.5. besedilo »ŠPORTNI OBJEKT« nadomesti z besedi-
lom »STROKOVNI KADER«.

4. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

 Župan Občine
Številka: 007-0001/2016-09 Radlje ob Dravi
Datum: 12. december 2016 mag. Alan Bukovnik, s.r.



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	7	–	30.	3.	2018

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjeva-
nje vlog. 

Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegove-
ga prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.«

6. člen
V prilogi pravilnika Merila, pogoji in kriteriji za vredno-

tenje letnega programa športa v Občini Radlje ob Dravi se 
spremeni: 

Pod točko 1. Športni programi, se: 
»Tabela – korekcija strokovni kader« spremeni tako, da 

se glasi:
KOREKCIJA: STROKOVNI KADER

Vrsta programa Št. točk glede na stopnjo 
usposobljenosti/uro programa

1.stopnja 2.stopnja Diplomant
FŠ

1.2 Prostočasna športna 
vzgoja otrok in mladine

4 5 6

1.5 Športna vzgoja otrok 
in mladine usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport

4 5 6

1.9 športna rekreacija 1 1 2

1.10 Šport starejših 1 1 2

7. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

8. člen
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 007-0003/2018-09 Župan Občine Radlje ob Dravi 
Datum: 19. marca 2018 mag. Alan Bukovnik, s.r.

93

Na podlagi 98. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republi-
ki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu špor-
ta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 
00727-13/2014/7 z dne 26.08.2014) in 16. člena Statuta Občine 
Radlje ob Dravi (MUV, štev. 28/16 in 35/17), je Občinski svet 
Občine Radlje ob Dravi na 24. seji, dne 19. marca 2018 sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje 

športnih programov v občini Radlje ob Dravi

1. člen
S tem Pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o postop-

ku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/2016, 27/2016).

2. člen
V 1. členu pravilnika se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Način določitve višine sofinanciranja podrobneje določi 

občinski svet.«

3. člen
V 5. členu pravilnika se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje 

letnega programa športa na lokalni ravni, je dolžan javno objaviti 
izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema 
javna sredstva. Način in obliko izračuna cene predpiše minister.«

4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

12. člen  
(odločba)

»Na podlagi predloga komisije pristojni organ občinske upra-
ve izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi 
sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. 

 Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanci-
ranju izvajanja letnega programa športa.«

5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

13. člen  
(ugovor)

»Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega 
razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila do-
deljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 12. člena 
tega pravilnika vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. 
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. 
člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 35/17) je Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi na svoji 6. redni seji dne 20. maja 2019 sprejel

P O P R A V E K
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za 

vrednotenje športnih programov v občini Radlje ob Dravi

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi (Medob-
činski uradni vestnik št. 7/2018) je v naslovu pomotoma zapisan 
napačen naziv Pravilnika. Pravilen naslov Pravilnika je

»Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postop-
ku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Radlje ob Dravi.« 

Številka: 007-0003/2018-09 Župan občine Radlje ob Dravi
Datum: 20. maj 2019 Mag. Alan Bukovnik, s.r.


