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POGOJI IN MERILA  
ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 

MEDVODE 
 

 
1. IZHODIŠČNE DOLOČBE 

 
S Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ v Občini Medvode (v nadaljevanju: merila) se določa 
uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe 
javnega razpisa (v nadaljevanju: JR). Merila so sestavni del Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini 
Medvode (v nadaljevanju: Odloka) in obsegajo: 
 
- pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ, 
- merila za vrednotenje programov in področij športa. 
 
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi 
meril izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je 
zmnožek med številom dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost 
točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje in skupnim številom 
zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.  
Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. 
 

2. DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ 
 

Prijavitelji po 5. členu Odloka postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež v občini Medvode in izvajajo športne programe pretežno za občane občine, 
- so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z 

veljavnimi predpisi, glavna registrirana dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je 
izvajanje športnih programov: 

• 93.120: dejavnost športnih klubov,  
• 93.190: druge športne dejavnosti, 

- izvajajo programe/področja športa skladno Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo ter 
izpolnjujejo vse pogoje JR, 

- imajo za prijavljene športne programe in področja zagotovljene materialne in prostorske 
pogoje (lahko tudi pogodbeno) ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za 
opravljanje strokovnega dela v športu, 

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 
programov in področij, 

- imajo urejeno evidenco članstva, kar velja za športna društva in zveze športnih društev,  ter 
evidenco o udeležencih programov (vsi). 

 
Registracija dejavnosti športnih klubov/dejavnosti iz druge alineje se ne zahteva za društva, v 
katera se združujejo občani zaradi zagotavljanja socialne vključenosti (npr. društva upokojencev) 
in pri katerih športna aktivnost v smislu vključevanja v športne programe RE in ŠSTA predstavlja 
dodano vrednost pri zagotavljanju boljšega zdravja in ohranjanja mobilnosti. 
 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 
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3. ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA  

 
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in 
strokovno vodeno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).  
 
Za namen uresničevanja javnega interesa v športu so z merili opredeljeni načini vrednotenja 
naslednjih področij športa:   
 
3.1  Športni programi: 
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe: 
 

- ŠV-PRO: prostočasna športna vzgoja otrok in  mladine: 
   a) ŠV-PRO: prostočasna športna vzgoja otrok in  mladine – celoletni programi, 
   b) ŠV-PRO PRI: športna vzgoja otrok – pripravljalni programi, 

- ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  
- ŠV- PP: športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- ŠŠTU: obštudijska športna dejavnost, 
- KŠ: kakovostni šport, 
- VŠ: vrhunski šport, 
- ŠI: šport invalidov, 
- RE: športna rekreacija, 
- ŠSTA: šport starejših. 

 
3.2. Športni objekti in površine za šport v naravi, 
3.3. Razvojne dejavnosti v športu, 
3.4. Organiziranost v športu, 
3.5. Športne prireditve in promocija športa, 
3.6. Družbena in okoljska odgovornost v športu. 
 
 

4. SPLOŠNI POGOJI ZA IZBIRO ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
Izvajalec mora pri prijavi na JR upoštevati naslednje zahteve: 

- posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem športnem 
programu ter le v svoji starostni kategoriji, to je v tisti starostni kategoriji, kamor ga glede 
na starost uvršča pristojna nacionalna panožna športna zveza (izjema: kategorizirani 
športniki po veljavnem seznamu OKS-ZŠZ); 

- v programih ŠV-USM, KŠ in VŠ se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani in objavljeni v evidenci 
registriranih in kategoriziranih športnikov pri OKS-ZŠZ v skladu z 32., 33. in 77. členom 
Zšpo-1; 

- v tekmovalnih športnih programih se vrednotijo samo športniki, ki v letu financiranja 
dopolnijo starost 12 let; 

- vadbene skupine so lahko oblikovane po spolu ali mešano; 
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- izvajalec lahko prijavi le programe športa, ki jih izvaja v koledarskem letu, za katerega se 
dodeljujejo proračunska sredstva, ter z vadečimi in z vsebino, ki jo je izvajal na začetku 
tega leta;  

- pri obsegu vadbe je ena (1) ura = 60 minut; 
- do točk za strokovni kader v športu, ki vodi posamezen program športa, je izvajalec 

upravičen le, če strokovni kader izpolnjuje pogoje strokovne izobrazbe ali usposobljenosti, 
kot to določajo 46., 48. in 49. člen Zakona o športu (ZŠpo-1). 

 
Elementi za vrednotenje so izraženi v točkah oziroma v urah, kjer je to posebej določeno. Vrednost 
točke se določi glede na skupno število točk vseh izbranih programov ter višino razpoložljivih 
sredstev v proračunu oziroma letnem programu športa. 
 

4.1. VKLJUČENOST UDELEŽENCEV  
 

Isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu; izjema je 
dodatno točkovanje kategorizacije. 
 

4.2. ŠTEVILO VADEČIH/ ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/VELIKOST VADBENE SKUPINE  
(= korekcija popolnosti skupine):  
 

Različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno 
število vključenih.  
Z merili je določena potrebna velikost posamezne vadbene skupine, da je upravičena do 
sofinanciranja pod naslednjimi kriteriji: 
 

- če v program ni vključena vsaj polovica potrebnega števila vključenih (do 50 %), se 
program ne prizna, 

- če je v programu manj udeležencev (od 50 in pod 100 %), se število točk proporcionalno 
zmanjša,  

- večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa, 
- če v program individualnih športnih panog ni vključenih vsaj 70% vadečih s stalnim 

bivališčem v občini Medvode, se prijavitelju program ne prizna, 
- če v program kolektivnih športnih panog ni vključenih vsaj 50 % vadečih s stalnim 

bivališčem v občini Medvode, se prijavitelju program ne prizna.  
 

PREGLEDNICA A-1 PROSTOČASNI, PROSTOČASNI PRIPRAVLJALNI IN REKREACIJSKI 
PROGRAMI 

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI 
SKUPINI 

ŠV-PRO                     
do 6 let 

ŠV-PRO                       
7 do 19 let 

ŠV-PRO PRI                                    
U-6 do U-11           RE; ŠŠTU ŠSTA, ŠI,        

ŠV-PP 
 velikost skupine/število vključenih 10 12 10 12 10 

 
PREGLEDNICA A-2* TEKMOVALNI PROGRAMI 

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI 
SKUPINI 

ŠV-USM                      
U-12/13 

ŠV-USM                     
U-14/15 

ŠV-USM                      
U-16/17 

ŠV-USM                  
U-18/19 

KŠ: 
ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine/število vključenih 8 8 6 6 4 
KŠP: velikost skupine/število vključenih 12 12 12 12 12 
*Opomba: KŠP: kolektivne športne panoge; IŠP: individualne športne panoge; MI: miselne igre 
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Zaradi različnih poimenovanj starostnih skupin po različnih športnih panogah izvajalec posamezno 
vadbeno skupino uvrsti v starostno kategorijo, v katero sodi več kot polovica vadečih. V primeru 
izenačenosti, se vadeči uvrstijo v višjo starostno kategorijo. 
 

4.3. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (= korekcija strokovni kader) 
 
Športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra, ki pa mora 
zadostiti pogojem 46., 48. in 49. člena ZŠpo-1. 

 
- Strokovni kader 1: strokovno usposobljen delavec prve stopnje (skladno z določili 49. 

člena ZŠpo-1). 
 

- Strokovni kader 2: strokovno usposobljen delavec druge stopnje (skladno z določili 49. 
člena ZŠpo-1). 

 
- Strokovni kader 3: strokovno izobražen delavec (skladno z določili 48. člena ZŠpo-1). 

 
Programom, ki se izvajajo brez ustrezno usposobljenih/izobraženih strokovnih delavcev v športu, 
se sredstva ne dodelijo. 
Če isti strokovni kader hkrati izvaja dva ali več programov istega izvajalca, se izvajalcu prizna le en 
program.  
Če je izvajalec na JR občine izbran za sofinanciranje trenerskega kadra, mu sredstva za strokovni 
kader ne pripadajo za tiste vadbene skupine, ki jih sofinancirani trener vodi. 

 
PREGLEDNICA B KOREKCIJA: STROKOVNI KADER 

STROKOVNI KADER strokovni kader 1 strokovni kader 2 strokovni kader 3 

korekcijski faktor strokovni kader 0,500 0,750 1,000 
 

4.4. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV  (= korekcija športni objekt) 
 

Različni športni programi se izvajajo v različnih športnih objektih: 
 

- Skupina 1: športna dvorana (3/3), smučišča in nordijski centri izven občine, hokejska 
dvorana 

- Skupina 2: športna dvorana (2/3)  
- Skupina 3: nogometni stadion, pokrito kegljišče, pokrito teniško igrišče izven občine 
- Skupina 4: športna dvorana (1/3), telovadnica OŠ, pokrito balinišče, zunanja teniška 

igrišča,  zunanje travnate površine, pokrito teniško igrišče 
- Skupina 5: manjši prostori v športni dvorani 
- Skupina 6: zunanja asfaltna igrišča in druge nedefinirane površine v naravi (planinstvo - 

pohodi v naravi, kolesarstvo) 
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PREGLEDNICA C KOREKCIJSKI FAKTOR: ŠPORTNI OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKT ŠV-PRO, RE, 
ŠSTA, ŠI 

ŠV-PRO PRI     
U-6/11 

ŠV-USM                      
U-12/15  

ŠV-USM                      
U-16/19, 

KŠ 
korekcijski faktor:  SKUPINA 1 0,800 1,200 1,600 2,400 

korekcijski faktor:  SKUPINA 2 0,600 0,800 1,200 1,600 

korekcijski faktor:  SKUPINA 3 0,600 0,600 0,900 1,200 

korekcijski faktor:  SKUPINA 4 0,600 0,600 0,800 0,800 

korekcijski faktor:  SKUPINA 5 0,400 0,400 0,600 0,600 

korekcijski faktor:  SKUPINA 6 0,300 0,300 0,400 0,400 
 
Do točkovanja objekta v sklopu prijavljenega športnega programa so upravičeni le izvajalci, ki ob 
prijavi na JR predložijo veljavne pogodbe z lastnikom oz. upravljavcev objekta, iz katerih so 
razvidni cena 1 ure uporabe, termin, program/skupina izvajalca in veljavnost pogodbe. V kolikor iz 
pogodbe izhaja, da je uporaba objekta brezplačna, se izvajalcem točke za objekt ne dodelijo.  
 
Pri športnih panogah prstomet, planinarjenje oz. planinski pohodi in kolesarjenje, ki se odvijajo na 
zunanjih asfaltnih igriščih oz. na drugih nedefiniranih površinah v naravi, se izvajalcu za izvedbo le-
teh izjemoma dodelijo materialni stroški, ki se točkujejo skladno s Preglednico C (korekcijski faktor: 
SKUPINA 6, program RE).  
 

4.5. MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija materialni stroški) 
 

Pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi…). Materialni 
stroški se lahko upoštevajo v športnih programih ŠV-PRO PRI, ŠV-USM, VŠ. 
 

PREGLEDNICA D KOREKCIJA: MATERIALNI STROŠKI 

MATERIALNI STROŠKI ŠV-PRO PRI 
U-6/11 

ŠV-USM  
U-12/15                                  

ŠV-USM  
U-16/19                                  VŠ 

IŠP: badminton, alpsko smučanje, smučarski 
teki, biatlon, tenis, atletika, kegljanje, ples, 

balinanje, karate, taekwondo, golf 
0,250 0,500 0,500 0,750 

KŠP: košarka, nogomet  0,500 0,750 0,750 1,000 

Miselne igre in druge športne panoge 0,000 0,250 0,250 0,500 

     KŠP: kolektivne športne panoge; IŠP: individualne športne panoge; MI: miselne igre 
 

4.6. ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA 
 

Posamezni izvajalec je upravičen do sofinanciranja le enega programa v posamezni starostni 
kategoriji. Izjemo predstavlja sofinanciranje programov športne rekreacije RE, kjer se 
sofinanciranje programov omeji na največ 3 vadbene skupine.  
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4.7. PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE 
 

Z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ. 
Programe, s katerimi izvajalec kandidira na javnem razpisu, mora imeti organizirane vsaj štirideset 
(40) tednov v letu, z izjemo programa ŠV-PRO PRI U-6/7, kjer mora organizirana vadba potekati 
vsaj trideset (30) tednov. 
 
Izvajalci lahko ob prijavi na JR sami določijo letni obseg za vsak športni program, ki pa ne sme biti 
manjši od z odlokom priznanega in sofinanciranega letnega obsega vadbe. 
 

5. DODATNI POGOJI ZA IZBIRO NETEKMOVALNIH PROGRAMOV 
 
V netekmovalne programe sodijo prostočasni in športno rekreativni programi (ŠV-PRO, ŠV-PRO 
PRI, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU). 
 

5.1. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (= korekcija cena športnega programa) 
 

Izvajalci za izvedbo športnih programov zaračunavajo različne cene (vadnine). Občina spodbuja 
izvajanje takšnih športnih programov, ki so za udeležence ugodnejši: 
 

- Skupina 1: udeleženec krije več kot 50 % polne cene programa, 
- Skupina 2: udeleženec krije več kot 10 % in manj kot 50 % polne cene programa, 
- Skupina 3: program je za udeleženca brezplačen. 

 
Pogoj se lahko upošteva samo pri prostočasnih in športno rekreativnih programih (ŠV-PRO, ŠV-
PRO PRI, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU). 
 

PREGLEDNICA E KOREKCIJA: CENA PROGRAMA 

CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA skupina 1 skupina 2 skupina 3 

korekcijski faktor cena programa 0,500 0,750 1,000 
 

 
6. DODATNI POGOJI ZA IZBIRO TEKMOVALNIH PROGRAMOV 

 
Tekmovalni šport se izvaja v različnih športih (disciplinah, panogah), izvajalci pa so rezultatsko 
različno uspešni.  

 
6.1. RAZŠIRJENOST, KONKURENČNOST, USPEŠNOST,  LOKALNI POMEN IN 

TRADICIONALNOST (= korekcija razvrstitev panoge) 
 
Merila izvajalce programov ŠV-USM, KŠ, VŠ lahko razvrščajo glede na: 
 

- RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov v klubu/društvu (podatki OKS-ZŠZ na dan 
objave JR), 
 

- KONKURENČNOST: razvrstitev športnih panog v razrede po MIZŠ na dan objave JR, 
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- USPEŠNOST: vsota števila kategoriziranih športnikov (podatki OKS-ZŠZ na dan objave 

JR), pri čemer se upoštevajo naslednje vrednosti: 
 mladinski in državni razred = 1 točka; 
 perspektivni in mednarodni razred = 2 točki;  
 svetovni razred = 3 točke;  
 olimpijski razred = 5 točk. 
 

- POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: aktivno sodelovanje z občinskimi javnimi zavodi in občino 
pri organizaciji promocijskih in športnih prireditev; 
 

- TRADICIONALNOST: tradicija neprekinjenega delovanja društva. 
 
Z merili se izvajalci razvrstijo v dve (2) kakovostni skupini: 
 

- 1. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 2,000 (vsi izvajalci, ki jim je dodeljenih  
vsaj 75 točk). 

- 2. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 1,000. 
 

PREGLEDNICA F KOREKCIJA: RAZVRŠČANJE PANOG 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki 

KLUB 1 – 4 5 – 10 11 – 16 17 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 20 
KONKURENČNOST: razred športne 

panoge po MIZŠ 4/5 3 2 1 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 20 

USPEŠNOST: kategorizirani športniki  0 točk 1 - 5 točk 5 - 10 točk 11 točk in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 

POMEN ZA OKOLJE: sodelovanje 0 prireditev 1-2 prireditvi 3-4 prireditve 5 ali več prireditev 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 

TRADICIONALNOST: leta delovanja 3-8 let  9-15 let 16-24 let  25 let in več  

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 
 

 
 

7. PREDMET SOFINANCIRANJA V PROGRAMIH ŠPORTA 
 
Izvajalcem se lahko sofinancirajo naslednji stroški:  
 

- STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN: najem, uporaba in obratovalni stroški 
športnih objektov in površin ter nakup oziroma najem opreme, potrebne za vadbo v 
športnih objektih in na površinah;  

- STROŠKI STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU: vzgojno izobraževalno delo v športu, potni 
stroški in dnevnice; 

- MATERIALNI STROŠKI: administrativni stroški izvedbe programov, stroški sodnikov in 
delegatov na tekmovanjih, stroški tehničnega kadra za izvedbo programov, stroški športnih 
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rekvizitov in pripomočkov, stroški prevoza športnikov na tekmovanja, zavarovanj in 
zdravniških pregledov športnikov, stroški letnih priprav športnikov, stroški organizacije 
tekmovanj, prijavnin in članarin ter izobraževanja tehničnega kadra. 

 
8. IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

 
Izvajalec mora program, ki ga je prijavil na javni razpis, izvesti v obsegu, kot ga je navedel v 
prijavi, tako glede števila ur vadbe, števila tekmovanj kot tudi glede števila ur dela strokovnega 
kadra v športu. 
 

9. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 
V LPŠ se vsako leto določi delež sredstev za posamezen program športa. 
V primeru, da v posameznem programu športa ostanejo nerazdeljena sredstva, se sredstva 
namenijo drugim programom športa.  
 

10. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 
V sistem vrednotenja programov športa so zajeti naslednji programi, z naslednjimi merili: 
 

10.1. MERILA ZA VREDNOTENJE PROSTOČASNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV 
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, KI JIH IZVAJAJO VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNI ZAVODI IN JZ SOTOČJE  
 

Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Zlati sonček (ZS), Krpan (KR), 
Naučimo se plavati (NSP), Ciciban planinec (CP). 
 
Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na tekmovanjih, ki 
so razpisana v reviji Šport mladih (Informator) od osnovne do državne ravni. Sofinancira se 
udeležba šolskih ekip in posameznikov na tekmovanjih. 
 
Dodatne ure športa (DUŠ) predstavljajo programi, ki jih šole v sodelovanju s športnimi društvi 
izvajajo s ciljem povečati kakovost ter privlačnost prostočasnih programov. Sofinancirajo se 
vadbene skupine, ki vadbo izvajajo v terminih predvidenih za šolske športne krožke.  
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
ŠV-VIZ: promocijski program: MS, ZS, KR, NSP, CP materialni stroški/udeleženec 
ŠV-VIZ: šolska športna tekmovanja - ŠŠT materialni stroški/skupina 
ŠV-VIZ: dodatne ure športa v OŠ - DUŠ materialni stroški/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠV-VIZ 

ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ ZS, KR, NSP ŠŠT DUŠ v OŠ 
število udeležencev programa 1 10 10 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 1 0 0 
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10.2. MERILA ZA VREDNOTENJE NETEKMOVALNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠV-
PRO, ŠV-PRO PRI, ŠV-PP IN ŠŠTU 

 
Netekmovalni športni programi vključujejo celoletne programe Prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine ŠV-PRO, Športne vzgoje otrok - pripravljalni programi ŠV-PRO PRI, Športne vzgoje otrok 
in mladine s posebnimi potrebami ŠV-PP in programe obštudijske športne dejavnosti ŠŠTU, ki 
praviloma potekajo najmanj 40 tednov v letu oz. 80 ur.  
  
Glavni cilj ŠV-PRO je ljubiteljsko ukvarjanje s športom in koristno preživljanje prostega časa, 
namen pa ni udeležba na tekmovanjih. Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo društva s pretežno 
rekreativno naravnanostjo. 
 
Programi ŠV-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali 
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno 
integracijo v vsakdanje življenje.  
 
Programi ŠŠTU so pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji 
negativnih učinkov sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju 
študija.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi objekt, strokovni kader/skupina 
ŠV-PP: celoletni športni programi (posebne potrebe) objekt, strokovni kader/skupina 
ŠŠTU: celoletni obštudijski športni programi objekt, strokovni kader/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU 

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI               ŠV-PRO                            
do 6 let 

ŠV-PRO                         
7 do 19 let ŠV-PP, ŠŠTU 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 
število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 
TOČKE/OBJEKT/SKUPINA 45 60 60 

 
Prostočasni programi ŠV-PRO s področja gorništva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko 
organizirani tudi manj kot trideset (30) tednov v letu, vendar ne manj kot dvajset (20) tednov.  
 
ŠV-PRO PRI so programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge 
(prednostno izbrani šport) in doseganje športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 vključeni v starostne 
skupine 6 do dopolnjenih 12 let praviloma ne morejo pridobiti status registriranega športnika, 
rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne upoštevajo. Programe ŠV-PRO PRI praviloma 
izvajajo športna društva, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih selekcij z vrhom v članski 
tekmovalni ekipi.  
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
ŠV-PRO PRI: celoletni pripravljalni programi objekt, strokovni kader, materialni stroški/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠV-PRO PRI                                       

CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI           ŠV-PRO PRI                              
U-6/7 

ŠV-PRO PRI                                
U-8/9 

ŠV-PRO PRI                              
U-10/11 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 
število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 90 120 120 

TOČKE/OBJEKT/SKUPINA 90 120 120 
 

10.3.  MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 
ŠV-USM vključuje programe za mlade športnike starosti od 12 do 19 let, ki so vključeni v procese 
vadbe in urejene sisteme športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih športnih zvez, 
njihov osnovni cilj pa je doseganje vrhunskih športnih rezultatov.  
 
Programi ŠV-USM predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih 
tekmovanjih NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih ŠV-USM se upoštevajo le mladi 
športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ na dan objave JR). Če skupina ali 
posameznik na dan objave JR ni registriran v skladu z ZŠpo-1 ali športni rezultat doseže na 
tekmovanjih, ki niso uradno potrjeni s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport (podatki OKS-
ZŠZ), se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,750! 
 
Priznani letni obseg vadbe (najmanj 40 tednov v letu) je odvisen od uspešnosti/konkurenčnosti 
športnega dosežka. Merila prijavljene skupine ŠV-USM razvrščajo v dve kakovostni ravni (upošteva 
se športni dosežek pretekle tekmovalne sezone): 
 
RAVEN II: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

- IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj polovica tekmovalcev (glede na potrebno število 
vključenih) dokaže rezultat v drugih dveh tretjinah vseh nastopajočih posameznikov na 
uradnem DP (uradni jakostni lestvici NPŠZ). 

- KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v drugih dveh tretjinah vseh sodelujočih 
ekip na uradnih tekmovanjih NPŠZ (končna lestvica vseh lig). 

 
RAVEN I: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

- IŠP/MI: v isti starostni skupini polovica tekmovalcev (glede na potrebno število vključenih) 
dokaže rezultat v prvi tretjini vseh nastopajočih posameznikov na uradnem DP (uradni 
jakostni lestvici NPŠZ).  

- KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini vseh sodelujočih ekip na 
uradnem DP NPŠZ (končna lestvica vseh lig). 
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Mladi športniki lahko v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega (PR) razreda. S 
tem se jim prizna dodatno točkovanje kategorizacije, ki se sofinancira pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v objavi OKS-ZŠZ na dan objave JR in je športnik, s stalnim bivališčem v 
občini Medvode, evidentiran kot član društva s sedežem v občini.  
  
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi objekt, strokovni kader, materialni stroški/skupina 
ŠV-USM: programi kategoriziranih športnikov MLR, PR materialni stroški/udeleženec 

 
PREGLEDNICA ŠT. 4-1 ŠV-USM: II. RAVEN                              

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ŠV-USM                      
U-12/13  

ŠV-USM                           
U-14/15  

ŠV-USM                            
U-16/17  

ŠV-USM                        
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 4 4 6 6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 160 160 240 240 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 160 160 240 240 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 160 160 240 240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4-2 ŠV-USM: I. RAVEN                                  

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ŠV-USM                      
U-12/13  

ŠV-USM                           
U-14/15  

ŠV-USM                            
U-16/17  

ŠV-USM                        
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 6 6 8 8 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 240 240 320 320 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 240 240 320 320 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 240 240 320 320 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 ŠV-USM: KAT 

DODATNO TOČKOVANJE KATEGORIZACIJE KATEGORIZACIJA    
MLR 

KATEGORIZACIJA  
PR 

 število kategorizacij 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/KATEGORIZACIJA 40 80 
 

10.4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 
 

KŠ predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport ŠV-USM.  
 
Programi KŠ predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja v uradno 
priznanih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih KŠ se upoštevajo 
le športniki, ki so v članskih kategorijah registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ na dan 
objave JR). 
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Priznani letni obseg vadbe (najmanj 40 tednov v letu) je odvisen od uspešnosti/konkurenčnosti 
športnega dosežka. Merila prijavljene skupine KŠ razvrščajo v dve kakovostni ravni (upošteva se 
športni dosežek pretekle tekmovalne sezone):  
 
RAVEN II: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

- IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj polovica tekmovalcev (glede na potrebno število 
vključenih) dokaže rezultat v drugih dveh tretjinah vseh nastopajočih posameznikov na 
uradnem DP (uradni jakostni lestvici NPŠZ). 

- KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v drugih dveh tretjinah vseh sodelujočih 
ekip na uradnih tekmovanjih NPŠZ (končna lestvica vseh lig). 

 
RAVEN I: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 

- IŠP/MI: v isti starostni skupini polovica tekmovalcev (glede na potrebno število vključenih) 
dokaže rezultat v prvi tretjini vseh nastopajočih posameznikov na uradnem DP (uradni 
jakostni lestvico NPŠZ).  

- KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini vseh sodelujočih ekip na 
uradnem DP NPŠZ (končna lestvica vseh lig). 

 
Športniki v članskih kategorijah lahko v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim 
prizna dodatno točkovanje kategorizacije, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija 
navedena v objavi OKS-ZŠZ na dan objave JR in je športnik, s stalnim bivališčem v občini 
Medvode, evidentiran kot član društva s sedežem v občini. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih objekt/skupina 
KT: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR materialni stroški/udeleženec 

 
PREGLEDNICA ŠT. 6 KŠ 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           II. RAVEN I. RAVEN 
število ur vadbe/tedensko 6 8 

število tednov 40 40 
TOČKE/OBJEKT/SKUPINA 240 320 

 
PREGLEDNICA ŠT. 7 KŠ: KAT 

DODATNO TOČKOVANJE KATEGORIZACIJE  KATEGORIZACIJA DR 

število kategorizacij 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/KATEGORIZACIJA 40 
 

10.5.  MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 

VŠ predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega 
interesa zajema programe priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS pridobili naziv športnika 
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olimpijskega (OR), svetovnega (SR) ali mednarodnega razreda (MR). Vrhunskim športnikom s 
statusom OR, SR, MR se prizna dodatno točkovanje kategorizacije, ki se sofinancirajo pod 
pogojem, da je kategorizacija navedena v objavi OKS-ZŠZ na dan objave JR in je športnik, s 
stalnim bivališčem v občini Medvode, evidentiran kot član društva s sedežem v občini.  
Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR materialni stroški/kategorizacijo 

 
PREGLEDNICA ŠT. 8 VŠ: KATEGORIZIRANI 

DODATNO TOČKOVANJE 
KATEGORIZACIJE 

KATEGORIZACIJA 
MR 

KATEGORIZACIJA 
SR 

KATEGORIZACIJA 
OR 

število kategorizacij 1 1 1 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/KATEGORIZACIJA 80 120 160 

 
10.6. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNE REKREACIJE TER ŠPORTA 

STAREJŠIH IN INVALIDOV 
 

Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 40 tednov v letu oz. 80 ur. 
 
ŠI predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne 
(paraolimpijski športi, rekreacija, tekmovanja) učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom 
omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi 
spodbuja povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi. 
 
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in tekmovalnega športa in je zbir raznovrstnih 
športnih dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, 
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost z udeleženci nad 65 let. Za posameznika redna športna 
vadba predstavlja ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja 
ustvarjalne življenjske energije. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAM: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
ŠI: celoletni športno rekreativni programi invalidov objekt, strokovni kader/skupina 
RE: celoletni športno rekreativni programi odraslih objekt/skupina 
ŠSTA: celoletni športno rekreativni programi starejših objekt, strokovni kader/skupina 

 
PREGLEDNICA ŠT. 9 ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI           ŠI RE ŠSTA 
število ur vadbe/tedensko 2 2 2 

število tednov 40 40 40 
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TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 0 60 
TOČKE/OBJEKT/SKUPINA 60 60 60 

 
 
 

10.7. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je 
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se na lokalni ravni lahko sofinancirajo športni 
objekti in površine v lasti občine: 
 

- novogradnje, energetske in športno-tehnološke posodobitve, trajnostne ureditve in 
investicijsko vzdrževanje, 

- sofinanciranje upravljanja, najema in vzdrževanja in/ali subvencioniranje uporabe. 
 

10.7.1. MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE IN OBNOVE 
ŠPORTNIH OBJEKTOV 
 

Izvedbo sofinanciranja investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi se praviloma 
razpiše poseben (od drugih področij športa ločen) javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej 
izbere občinska uprava. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, se sofinancira projekt, ki na 
podlagi spodnjih meril zbere največje število točk. 
 

10.7.2. MERILA ZA SOFINANCIRANJE UPORABE IN OBRATOVANJA ŠPORTNIH 
OBJEKTOV 
 

Športni programi izvajalcev se izvajajo v/na različnih športnih objektih in površinah za šport, tako v 
lasti občine kot v lasti drugih subjektov.  
Izvajalcem športnih programov, ki dejavnost izvajajo tudi v športnih objektih in površinah za šport, 
ki niso v lasti občine se : 
 

- sofinancira stroške uporabe: za športne programe, ki se izvajajo v drugih športnih objektih, 
so izvajalci upravičeni do sofinanciranja le, če ob prijavi na JR predložijo veljavne pogodbe 
z lastnikom oz. upravljavcem objekta, iz katerih so razvidni cena 1 ure uporabe, termin, 
program/skupina izvajalca in veljavnost pogodbe.  
 

- sofinancira stroške obratovanja: za športne programe, ki se v občini izvajajo v/na športnih 
objektih in površinah, ki so v lasti ali upravljanju izvajalcev LPŠ, so izvajalci upravičeni do 
sofinanciranja stroškov na podlagi kopij računov, izstavljenih s strani dobaviteljev. Iz 
sredstev JR so upravičeni do sofinanciranja največ 60 % mesečnih obratovalnih stroškov.   

 
Navedeno merilo za sofinanciranje se uporabi v primeru, da sofinanciranje uporabe in obratovanja 
športnih objektov ni predmet sofinanciranja v okviru posameznega športnega programa, ampak se 
za namen le-tega z LPŠ predvidi poseben razpis.  
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10.8. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 

10.8.1. MERILA ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV V ŠPORTU 

 
Strokovno izobraženi/usposobljeni kadri so ključ razvoja in uspešnosti. Programe 
usposabljanja/izpopolnjevanja izvajajo NPŠZ po veljavnih programih, ki so verificirani pri 
strokovnem svetu RS za šport ali pri strokovnih organih NPŠZ.  
    
Z LPŠ/JR se določi obseg sredstev za usposabljanje in izpopolnjevanje.  
Posamezni izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ dveh udeležencev. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 
RAZVOJNA DEJAVNOST: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev materialni stroški/udeleženec 

PREGLEDNICA ŠT. 10 RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

RAZVOJNI PROGRAMI izpopolnjevanje 
(licenciranje) 

usposabljanje 
(I. stopnja) 

usposabljanje         
(II. stopnja) 

število vključenih v projekt 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC 5 20 40 

 
 

10.8.2. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
 

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature, periodičnih in občasnih 
športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Z LPŠ/JR se lahko 
določi višina sredstev za sofinanciranje in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na 
podlagi naslednjih meril (preglednica 11): 
 

PREGLEDNICA ŠT. 11 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 

DEFICITARNOST: štev. izdanih publikacij letno ni publikacij 1 - 4 publikacij 5+ publikacij 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA) ni poznan poznan v RS svetovno znan 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE propagandno zbornik strokovna 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

 
10.8.3. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 

 
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno 
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj pa je prenos takšnih spoznanj v športno prakso. Z LPŠ/JR 
se lahko določi višina sredstev in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na podlagi 
naslednjih meril (preglednica 12): 
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PREGLEDNICA ŠT. 12 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

IZVEDLJIVOST PROJEKTA začetna faza faza izvedbe zaključna faza 
TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za občino nima vpliva na 
razvoj športa 

delno vpliva na 
razvoj športa 

pospešuje 
razvoj športa 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OBČINO pomemben za 
vlagatelja 

pomemben za 
ŠD 

pomemben za 
celotno občino 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA: izkušnje nima referenc do 5 let 
izkušenj 5 + let izkušenj 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 
 

10.8.4. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU 
 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v športu predstavlja neposredno podporo za 
učinkovitejše udejstvovanje v športu ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti 
programov. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev in skupno število priznanih projektov, ki so 
izbrani na podlagi naslednjih meril (preglednica 13):  
 

PREGLEDNICA ŠT. 13 IKT 

DEFICITARNOST PODROČJA vzdrževanje 
obstoječe IKT 

nadomestitev 
obstoječe IKT 

nakup nove 
IKT 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE dostopna 
zaposlenim 

dostopna 
društvom 

dostopna 
vsem 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

UPORABNOST IKT uporabna za 
vlagatelja 

uporabna v 
društvih 

uporabna v 
celotni občini 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 
 

10.9. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občank in občanov, kjer le-ti v dobršni meri 
s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa, zato je v javnem 
interesu, da se z LPŠ/JR zagotovijo sredstva za njihovo delovanje. 

 
10.9.1. MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA DRUŠTEV 

 
Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 
 

- tradicionalnost: tradicija neprekinjenega delovanja društva, 
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- število vadečih v sofinanciranih programih tekočega JR, 
- število športnikov: število registriranih tekmovalcev izvajalca (podatki OKS-ZŠZ na dan 

objave JR). 
 
Vsakemu prijavitelju s statusom športnega društva se pri prvih treh merilih prizna po največ 100 
točk.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:     
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo 

 
PREGLEDNICA ŠT. 14 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV TRADICIONALNOST ŠTEVILO 
VADEČIH 

ŠTEVILO 
ŠPORTNIKOV 

točke/leto ali točke/članstvo 5 0 0 

točke/član ali tekmovalec 0 1 3 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/DRUŠTVO  100 100 100 
 
Občinska športna zveza s pridobljenim polnopravnim članstvom v OKS-ZŠZ, je reprezentativni 
predstavnik organizirane civilne športne družbe, zato se ji v postopku vrednotenja za vsakega 
vključenega izvajalca LPŠ dodeli 30 točk. 
 

10.10. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja 
in imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne 
kulture.  
 

10.10.1. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
 

Druge športne prireditve so tekmovanja na mednarodnem in državnem nivoju, množične športne 
prireditve ter športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. Izvedba uradnih tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška, pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja  po teh merilih.  
 

10.10.2. MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV 
 

Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo naslednja merila:  
 

- množičnost: število aktivnih udeležencev (tekmovalcev), 
- raven prireditve: odmevnost,  
- ustreznost vsebine: namen prireditve, 
- tradicionalnost: zaporedna izvedba prireditve. 
 

Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev za sofinanciranje in omeji število sofinanciranih športnih 
prireditev v celoti in na posameznega izvajalca. 
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
 

ŠPORTNE PRIREDITVE: PREDMET SOFINANCIRANJA: 
športne prireditve lokalnega, občinskega in regijskega pomena materialni stroški/prireditev 

 
Izhodiščno merilo vrednotenja je množičnost (število udeležencev – preglednica 15), skupno 
število točk pa se določi s korekcijskimi faktorji glede na raven prireditev, ustreznost vsebine in 
pomen za okolje (preglednica 16). 
 

PREGLEDNICA ŠT. 15 ŠPORTNE PRIREDITVE  

MNOŽIČNOST: število aktivnih udeležencev do 50  51 - 75 76 - 100 101+ 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV 40 60 80 100 

 
 

PREGLEDNICA ŠT. 16 KOREKCIJA: PRIREDITVE 

RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE lokalno  občinsko  regionalno  državno 

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,600 0,700 0,800 1,000 

USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen netekmovalno tekmovalno: 
mladi 

tekmovalno: 
vsi 

tekmovalno:  
uradno DP 

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,600 0,700 0,800 1,000 

TRADICIONALNOST 0 - 3 let 4 - 6 let 7 - 9 let 10 let in več 

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,600 0,700 0,800 1,000 
 
 

10.11. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Družbeno in okoljsko odgovornost v športu predstavlja Nacionalna kampanja za spodbujanje 
športnega obnašanja. Z LPŠ/JR se lahko pristopi k projektu, ki je izbran, če je na podlagi Meril 
zbral največje število točk (preglednica 17). 
 

PREGLEDNICA ŠT. 17 DRUŽBENA ODGOVORNOST V ŠPORTU 

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje populacije omejen dostop omejen krog 
populacije 

širok krog 
populacije 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 

POMEN PROJEKTA društveni lokalni nacionalni 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 

IZVIRNOST PROJEKTA že uporabljeni 
pristopi 

inovativen 
pristop izvirna ideja 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
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11. PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK (prednostni programi športa v občini 
Medvode)  

 
V programe športa za dosežek (prednostne programe športa v občini Medvode)  so vključene 
športne panoge, ki jih je občina s tem odlokom opredelila za prednostne na lokalni ravni, in sicer: 
 

- IŠP: atletika, badminton, tek na smučeh, tenis,  
- KŠP: košarka, nogomet. 

 
V LPŠ za posamezno leto se določi delež sredstev, ki so namenjena sofinanciranju programov 
športa za dosežek. 
 
V sklop programov športa za dosežek se uvršča športni program športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM), in sicer s kategorijami U-12/13, U-14/15,  
U-16/17 in U-18/19. 
 
Pogoji in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje programa: 

- posamezen izvajalec lahko kandidira za sofinanciranje samo v eni starostni kategoriji v 
posamezni športni panogi; 

- športna panoga izvajalca se mora v občini izvajati najmanj deset let; 
- posamezen športnik, s stalnim bivališčem v občini Medvode, ki je pri pristojni NPŠZ na dan 

objave JR registriran za izvajalca individualne športne panoge v starostni kategoriji, ki je 
uvrščena v program športa za dosežek, mora v zadnji sezoni vsaj enkrat doseči uvrstitev na 
prva tri mesta v svoji starostni kategoriji na državnem ali mednarodnem nivoju tekmovanja 
pod okriljem nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze;  

- registrirana ekipa izvajalca kolektivnih športnih panog mora biti na dan objave JR vključena 
v uraden ligaški sistem tekmovanja na državnem nivoju. 

 
Pri vrednotenju programov športa za dosežek se upoštevajo naslednja merila:  

- STAROSTNA KATEGORIJA: razvrstitev po starostnih kategorijah v U-12/13, U-14/15,  
U-16/17 in U-18/19, 

- VRSTA ŠPORTNE PANOGE: razvrstitev v IŠP ali KŠP,  
- DOSEŽEN ŠPORTNI REZULTAT: dodelitev točk glede na dosežen športni rezultat, in sicer 

glede na športno panogo: 
 v IŠP: uvrstitev na prvih šest mest na državnem prvenstvu v okviru uradno 

priznanih tekmovalnih sistemov NPŠZ; pri čemer se upošteva rezultat, če je v 
kategoriji vsaj 20 tekmovalcev; izvajalec lahko uveljavlja do štiri (4) uvrstitve, pri 
čemer se mu točke dodelijo skladno s številom uvrstitev.  

 v KŠP: uvrstitev oz. nastopanje v prvi ali drugi državni ligi, pri čemer se upošteva 
uradni ligaški sistem tekmovanja na državnem nivoju.   

 
PREGLEDNICA ŠT. 18 ŠPORT ZA DOSEŽEK 

STAROSTNA SKUPINA: starostna kategorija ŠV-USM     
U-12/13 

ŠV-USM    
U-14/15 

ŠV-USM     
U-16/17 

ŠV-USM    
U-18/19 

TOČKE/STAROSTNA SKUPINA OB PRIJAVI 4 6 8 10 
ŠPORTNA PANOGA: IŠP ali KŠP IPŠ KPŠ 

TOČKE/ŠPORTNA PANOGA 5 10 
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Sredstva, ki jih pridobi izvajalec, lahko nameni za: 

- stroške strokovnega kadra v športu; 
- materialne stroške izvedbe programa športa. 

 
11.1. SOFINANCIRANJE PLAČ TRENERJEV  

 
Kontinuirano delo trenerskega kadra v mlajših kategorijah je pogoj za kvalitetno in strokovno delo 
z mladimi v športu. Eden izmed načinov, kako obdržati uspešne trenerje v klubih oz. jih na novo 
zaposliti, je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač trenerjev. Ta ukrep pa hkrati pomeni tudi 
zavezo trenerja za rezultatski vzpon programa izvajalca, ki ga trener vodi.   
Sredstva za sofinanciranje plač trenerjev za posamezno proračunsko leto se določijo z LPŠ oz. 
odlokom o proračunu občine. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 19 KOREKCIJA: PLAČE TRENERJEV 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki KLUB 1 - 4 5 – 10 11 – 16 17 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 20 

UVRSTITEV PANOGE: razvrstitev ministrstva manj kot 3. 
razred 3. razred 2. razred 1. razred 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 

USPEŠNOST: kategorizirani športniki 0 točk 1 - 5 točk 5 - 10 točk 11 točk in 
več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 20 

TRADICIONALNOST: leta delovanja 3-8 let  9-15 let 16-24 let  25 let in 
več  

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 
 
Splošni pogoji za izbor izvajalca: 

- izvajalci morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene v 2. točki teh pogojev in meril.  
 

Dodatni pogoji:  
- športna panoga izvajalca je olimpijska športna panoga,  
- vzpostavljena starostna piramida, kar pomeni, da ima izvajalec zagotovljene vse starostne 

kategorije v programu ŠV-USM in vsaj starostno kategorijo U-10/11 v programu ŠV-PRO 
PRI, 

- na JR je lahko za sofinanciranje izbran le trener, ki izpolnjuje pogoje po 46. in 48. členu 
ZŠpo-1, in deluje v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport izvajalca, 

- trener mora imeti z društvom, ki je izvajalec LPŠ, sklenjeno ustrezno pogodbo o zaposlitvi v 
obsegu najmanj 40 ur/mesec,  

- izvajalec se mora za sofinanciranje plače trenerja prijaviti na JR; soglasje predlaganega 
trenerja je obvezna priloga prijave, 

- trener mora biti aktiven član izvajalca s sedežem v občini.  

ŠPORTNI DOSEŽEK: IŠP 
1 uvrstitev 

na prvih šest 
mest 

2 uvrstitvi na 
prvih šest 

mest 

3 uvrstitve 
na prvih šest 

mest 

4 uvrstitve 
na prvih šest 

mest 
TOČKE/ ŠPORTNI DOSEŽEK IŠP 4 6 8 10 

ŠPORTNI DOSEŽEK: KŠP prva državna liga druga državna liga 
TOČKE/ŠPORTNI DOSEŽEK KŠP 10 5 
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Merila za izbor: 
 

- RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov v klubu/društvu (podatki OKS-ZŠZ na dan 
objave JR),  

- UVRSTITEV PANOGE: uvrščenost panoge v razrede po razvrstitvi pristojnega ministra za 
področje športa v tekočem letu. 
 

Višina sofinanciranja: 
- sofinancira se največ do 50% bruto zneska, navedenega v pogodbi o zaposlitvi med 

izvajalcem in trenerjem, vendar največ do višine 750 EUR bruto. Višina sofinanciranja ne 
sme presegati zneska, ki se vsako leto določi v LPŠ,  

- število trenerjev, katerih delo se sofinancira v posameznem letu, se določi z LPŠ za tekoče 
leto, vendar število ne sme biti manjše od dveh trenerjev ob predpostavki, da vsaj dva 
izpolnjujeta razpisne pogoje v celoti. 
 

V kolikor dobi več društev enako število točk, se uporabi dodatno merilo, in sicer USPEŠNOST: 
vsota števila kategoriziranih športnikov (podatki OKS-ZŠZ na dan objave JR), pri čemer se 
upoštevajo naslednje vrednosti: 

 mladinski in državni razred = 1 točka; 
 perspektivni in mednarodni razred = 2 točki;  
 svetovni razred = 3 točke;  
 olimpijski razred = 5 točk. 

 
V kolikor bodo društva po številu točk še vedno izenačena, se dodatno upošteva tudi merilo 
TRADICIONALNOST: tradicija neprekinjenega delovanja društva. 


