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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel.: 05 72 10 100 /  fax.: 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 15.6.2020 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 
 
 
 
ZADEVA:  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka 
 
Pravna podlaga odloka: 
16. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni 
načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člen Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13).  
 
Razlog spremembe: 
 
Občina Pivka je dne 20.2.2020 dobila napoved inšpekcijskega nadzora na področju športa. 
Občina je Inšpektoratu posredovala zahtevano dokumentacijo, nato pa je bil nadzor 
opravljen tudi v prostorih občinske uprave dne 5.3.2020. V inšpekcijskem nadzoru je bila 
pregledana sledeča dokumentacija: 

- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka, 
- Merila, pogoji in kriteriji za razpis za leto 2019, 
- Predhodno mnenje Športne zveze, 
- Letni program športa za leto 2019, 
- Letni program športa za leto 2019 – rebalans proračuna, 
- Sklep o imenovanju komisije za razpis za leto 2019, 
- Sklep o začetku postopka za razpis za leto 2019, 
- Javni razpis za sofinanciranje LPŠ za leto 2019. 

 
Ukrep, ki ga odredil inšpektor je bil, da se merila sprejmejo kot sestavni del odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Pivka. 
 
Tematiko je na izvršnem odboru obravnavala tudi Športa zveza Pivka. Soglašali so, da se 
obstoječe merila sprejmejo kot del odloka ter, da se opravi še korekcija točkovanja pri 
vrednotenju delovanja društev  in sicer točkovanje števila članov društva. 
Poleg tega se spreminja tudi vrednotenje pri športnih prireditvah in sicer se poveča število 
točk pri občinskih in medobčinskih prireditvah.   
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Postopek: 
Za sprejem tega odloka se v skladu z 87. členom poslovnika predlaga skrajšani postopek. 
87. člen navaja, da občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na 
isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem 
postopku, če gre za:  

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,  
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, drugimi predpisi državnega zbora 

in ministrstev ali odloki občinskega sveta,  
- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih 

pristojnih organov. 
 
 
 

ŽUPAN 
    Robert Smrdelj, l.r. 

Pripravila:        
Jana Knafelc Strle          
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OBČINA PIVKA              (predlog) 
OBČINSKI SVET         
 
Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 
55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je občinski svet Občine Pivka, na svoji redni 
________.seji, dne __________ sprejel sledeči    
 
 

 
S  K  L  E  P 

 

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Pivka se  sprejeme po skrajšanem postopku.  

 

2. Ta sklep velja takoj. 

 

 

 
Številka:  
Pivka, -----. Junij 2020 
 
 
 
 Župan  
                  Robert Smrdelj 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo: 
1. Družbene dejavnosti 
2. Arhiv občinskega sveta, tu. 
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OBČINA PIVKA           (predlog) 
OBČINSKI SVET         
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 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. 8. 2014) in 16. člena Statuta 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13)  je 
občinski svet Občine Pivka, na svoji redni ________.seji, dne __________ sprejel sledeči    
 
 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v občini Pivka 
 

1. člen 
 
Spremeni se Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Pivka (Uradni list RS, št. 79/17). 
 
 

2. člen 
 

V odloku se spremeni peti odstavek 10. člen odloka in sicer se nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 
Podrobni pogoji in merila so priloga tega odloka.  
 

3. člen 
 
Te dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Številka:  
Pivka, -----. Junij 2020 
 
 
 
 Župan  
                  Robert Smrdelj 
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI PIVKA  

 
 

VSEBINA DOKUMENTA 
 
V odloku so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do 
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: 
merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa: 
 
1. športni programi 
2. športni objekti in površine za šport v naravi 
3. razvojne dejavnosti v športu 
4. organiziranost v športu 
5. športne prireditve in promocija športa 
6. družbena in okoljska odgovornost v športu 
 
Znesek sofinanciranja posameznega programa ali dejavnosti se določi tako, da se število točk, ki jih 
prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke po posameznih sklopih se 
izračuna tako, da se vrednost skupnega zneska po posameznih sklopih deli s skupnim številom točk 
vseh programov oz. dejavnosti izbranih za sofinanciranje pod določenim sklopom. 
 
Merila se v času trajanja postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati.  
 
Načrtovanje, izgradnja ter obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi niso predmet tega razpisa. 
 
Na podlagi 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Pivka (Uradni list RS, št. 79/17)  o dodelitvi sredstev odloča komisija,  odločbo o izbiri izda občinska 
uprava. O pritožbi o dodelitvi sredstev odloča drugostopenjski organ – župan. 
 
 

STRUKTURA DOKUMENTA 
 
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s: 
• splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter 
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja. 
 
 
II. IZBOR ŠPORTNIH IZVAJALCEV 
 
Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni na: 
• TEKMOVALNE PROGRAME: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport, kakovostni šport in vrhunski šport: 
- v individualnih športnih panogah, 
- v kolektivnih športnih panogah , 
- v miselnih igrah, 

• NETEKMOVALNE PROGRAME: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja 
otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna 
rekreacija ter šport starejših. 

 
1.1. Pri izboru  tekmovalnih programov se za vsakega izvajalca upoštevajo naslednji kriteriji: 
• KOMPETENTNOST STROKOVNIH KADROV: 

- strokovna usposobljenost in izobraženost 
• RAZŠIRJENOST PANOGE:  

- število športnikov v starosti nad dvanajst let, ki so pri NPŠZ registrirani kot tekmovalci 
izvajalca in imajo v obdobju vrednotenja veljavno tekmovalno licenco, 
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- število vadbenih skupin izvajalca, ki so v obdobju vrednotenja vključeni v uradni 
tekmovalni sistem NPŠZ, 

• USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE:  
- razvrstitev NPŠZ po kriterijih OKS/Združenje športnih zvez 
- kategorizirani športniki po stopnji kategorizacije v obdobju vrednotenja, 
- dosežen rezultat ekip in/ali tekmovalcev obdobju vrednotenja, 

• POMEN IZVAJALCA ZA LOKALNO OKOLJE:  
- število let neprekinjenega delovanja, 
- število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja, 
- članstvo v občinski športni zvezi, 
- delovanje v javnem interesu na področju športa. 
-  

PREGLEDNICA I: IZBOR IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV IN RAZVRSTITEV V RAZREDE 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH KADROV(1) 

USTREZNA USPOSOBLJENOST OZ. IZOBRAZBA BREZ USPOSOBL. IZOBRAŽEN / 

TOČKE  0 5 10 / 

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE 

KŠP: ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH 
TEKMOVALCEV (1) ni registriranih do 20 21 do 60 61 in več 

IŠP/MI: ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH 
TEKMOVALCEV (1) ni registriranih do 10 11 do 30 31 in več 

TOČKE  0 5 10 15 

KŠP/IŠP/MI: ŠTEVILO SELEKCIJ V TEKMOVANJIH 
NPŠZ (2) 1 2 do 3 4 5 in več 

TOČKE  0 5 10 15 

USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

RAZVRSTITEV NPŠZ PO KRITERIJIH 
OKS/ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ  5. in 4. razred 3. razred 2. razred 1. razred 

TOČKE  0 5 10 15 

KŠP/IŠP/MI: KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (4) ni 
kategoriziranih MLR, DR PR, MR SR/OR 

TOČKE  0 5 10 15 

KŠP: REZULTATI EKIP (5*) ni nastopov 
oz. 4. rang 3. rang 2. rang 1. rang 

IŠP/MI: REZULTATI TEKMOVALCEV (5) (5*) ni nastopov 
oz. 4. rang 3. rang 2. rang (6) 1. rang (4) 

TOČKE  0 5 10 15 

POMEN IZVAJALCA ZA LOKALNO OKOLJE 

TRADICIJA: LETA NEPREKINJENEGA DELOVANJA 
IZVAJALCA do 5 od 6 do 15 let 16 do 30 31 in več 

TOČKE  0 5 10 15 

ŠTEVILO ČLANOV IZVAJALCA S PLAČANO 
ČLANARINO do 30 članov 31 do 60 

članov 
61 do 90 
članov 

91 članov in več 

TOČKE  0 5 10 15 

AKTIVNO ČLANSTVO V OBČINSKI ŠPORTNI ZVEZI ni član / je član / 

TOČKE  0 / 5 / 

DELOVANJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU 
ŠPORTA NE / DA / 

TOČKE 0 / 5 / 

(1) število točk se določi na podlagi prevladujoče strok. usposobljenosti oz. izobrazbe 
(2) upoštevajo se samo športniki/ce od dopolnjenega 12. leta starosti s potrjeno tekmovalno licenco za aktualno sezono. 
(3): upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko). Pri IŠP/MI mora biti vsaka skupina 
vsaj 75 % popolnjena. 
(4): točke se dodeli le enkrat za najvišji dodeljeni razred, upošteva se zadnja objavljena kategorizacija 
(5): pri IŠP/MI mora športni dosežek dokazati najmanj 50 % vadbene skupine na najmanj 3 tekmovanjih 
Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu, od Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in 
Nacionalnih panožnih športnih zvez.  
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V LPŠ se uvrstijo tekmovalni programi, ki na podlagi zgoraj navedenih kriterijev dosežejo najmanj 15 
točk. 
1.2.  Pri razvrščanju v razrede se uporabi Preglednica I. 

 
Izvajalce, ki so se prijavili v programe športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, kakovostni šport  in vrhunski šport  se razvrsti, na osnovi kriterijev kompetentnost 
strokovnega kadra, razširjenosti, uspešnosti programov ter pomena izvajalca za lokalno okolje  v štiri 
razrede glede na doseženo število točk: A, B, C. Razredi se med seboj razlikujejo po višini 
sofinanciranja. V razredih A in B je lahko vključeno največ sedem izvajalcev, v posameznemu razredu 
pa največ 4 izvajalcev; zastopane morajo biti individualne in kolektivne športne panoge. 
V vsakem razredu je lahko zastopan le en izvajalec iz posamezne športne panoge. V primeru 
enakega števila točk se v višji razred uvrsti izvajalec po merilu  - pomen izvajalca za lokalno 
okolje oziroma daljši staž delovanja (enako število toč). 
 

PREGLEDNICA II: DELEŽ SOFINANCIRANJA 
PROGRAMA 
 V % 
RAZRED A 100  
RAZRED B 90  
RAZRED C 80  

 
2. Pri izbor  netekmovalnih programov se uporablja naslednja merila: 

a) cena programa, ki jo plača udeleženec,  
b) kompetentnost strokovnih  delavcev,  
c) število vadečih.  

 
Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu. Posamezne programe se vrednoti ločeno.  
a) Cena športnega programa 
 

PREGLEDNICA III: CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA 

DELEŽ POVPREČNE 
CENE brezplačno Plačljiv program 

ŠTEVILO TOČK 2 1 

 
b) Kompetentnost strokovnih delavcev 
 

PREGLEDNICA IV.1: KOMPETENTNOST 1* 

STOPNJA USPOSOBLJENOSTI OCENA 
1. stopnja usposobljenosti  1 
2. in 3. st. usposobljenosti in izobražen 
kader 

 
2 

* prehodno obdobje 3 let od pričetka veljavnosti zakona. 
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje korekcijske faktorje: 

PREGLEDNICA IV.2: KOMPETENTNOST 2** 

STOPNJA USPOSOBLJENOSTI OCENA 
1. stopnja usposobljenosti 1 
2. stopnja usposobljenosti in izobražen 
kader 

 
2 

**po preteku prehodnega obdobja.  
c) Število vključenih v program 

PREGLEDNICA V: VKLJUČENI V PROGRAM 

Število vključenih 20 in več do 19 
Število točk 2 1 

* Šport starejših, šport invalidov, prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – upošteva 50 % 
števila vključenih 
 
V letni program športa se uvrstijo programi, ki dosežejo najmanj 3 točke.  
 
III.  VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
1. Pogoji vrednotenja športnih programov 
V športnih programih se vrednoti programe prijaviteljev ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- Prijavitelj je tudi izvajalec športnih programov. 
- Celoletni programi se izvajajo v času objave javnega razpisa.  
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- V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa se vrednoti programe, v katere so vključeni športniki, 
registrirani v nacionalni panožni športni zvezi (v nadaljevanju NPŠZ) za prijavitelja. V 
individualnih športnih panogah mora prijavitelj izkazati njihovo udeležbo na tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema potrjenega s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez  v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis oziroma do 
datuma javnega razpisa, v kolektivnih športnih panogah pa morajo biti registrirani športniki 
vključeni v ekipe, ki nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema v tekoči 
sezoni.  

- Športni programi niso vključeni v  program  vzgojno-izobraževalnih in vzgojno varstvenih 
zavodov, ki jih izvajajo zaposleni v zavodu in se izvajajo v poslovnem času zavoda. 

- Izvajalcu športnih programov v vzgojno izobraževalnem zavodu, ki izvaja šolsko interesno 
dejavnost, se vrednoti samo strokovni delavec, v kolikor ni vrednoten s strani zavoda. 
 

2.  Elementi vrednotenja športnih programov 
V programih se vrednoti strokovne delavce, objekt in materialni stroški programa. 
2.1. Strokovni delavec V vsakem programu se vrednoti en strokovni delavec. Za vrednotenje vodenja 

programa s strani strokovnega delavca s zakonsko predpisano ustrezno usposobljenostjo oz. 
izobrazbo se uporablja korekcijski faktor: 
 

 
PREGLEDNICA 1: STROKOVNI DELAVEC - 1 

STROKOVNI 
DELAVEC 

USPOSOBLJENOST 1. 
STOPNJA* 

USPOSOBLJENOST 
2. STOPNJA 

USPOSOBLJENOST 
3. STOPNJA IZOBRAZBA 

Korekcijski faktor 8 10 11 12 

*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: 
 

PREGLEDNICA 2: STROKOVNI DELAVEC - 2 

STROKOVNI 
DELAVEC** 

USPOSOBLJENOST 1. 
STOPNJA 

USPOSOBLJENOST 
2. STOPNJA IZOBRAZBA 

Korekcijski faktor 10 11 12 

**Strokovni delavec, ki bo na novo pridobil usposobljenost v prehodnem obdobju, se vrednoti po preglednici št.2. 
 
 
2.2. Objekt se vrednoti na podlagi pogodbe o uporabi objekta z upravljavcem oz. lastnikom objekta, 

pogodbe o najemu oz. upravljanju športnega objekta. Ne vrednoti se objektov, ki so v brezplačni 
uporabi oziroma jih upravljajo društva (Kegljišče, Balinišče, Krpanov stadion, Nogometno igrišče 
Košana ipd.).  Izvajalcem športnih programov v športnih panogah, za katere je značilna uporaba 
objektov na prostem in program izvajajo v odprtih in zaprtih objekti,  se vrednoti zunanji in notranji 
objekt v razmerju 70 % zunanji  : 30 % notranji.  
Priznani obseg ur uporabe športnih objektov se izračuna na podlagi prijavljenega programa, 
pogodbe o najemu ter urnika vadbe posamezne vadbene skupine. Pri  vrednotenja objekta se 
upošteva naslednje korekcijske faktorje: 

 
PREGLEDNICA 3: OBJEKT – INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 

TIP OBJEKTA ŠT. TOČK/URO 
/SKUPINO 

VADBENI PROSTOR 

Zaprti objekti  10 telovadnica: 1 vadbena enota, balinišče, kegljišče 
Odprti objekti 2 odprti športni objekti brez uporabe garderob 

 
 

PREGLEDNICA 4: OBJEKT – KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 

TIP OBJEKTA ŠT. TOČK/URO 
/SKUPINO 

VADBENI PROSTOR 

Zaprti objekti 30 telovadnica: 3. vadbene enote 
Zaprti objekti 20 telovadnica: 2. vadbeni enoti 
Zaprti objekti 10 telovadnica: 1. vadbena enota  
Odprti objekti 10 ½ travnato nogometno igrišče: 1 vadbena enota 
Odprti objekti 20 celo travnato nogometno igrišče: 2 vadbeni enoti 
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Odprti objekti 2 odprti športni objekti brez uporabe garderob 
 
Dodatna obrazložitev: 

- Za izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, programov športne 
rekreacije, športa starejših in športa invalidov se pri zaprtih objektih upošteva normativ: 
telovadnica - 1 vadbena enota oz. drugi primeren objekt iz preglednice. 

- Za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport se pri zaprtih objektih upoštevajo naslednji normativi:                                   

o telovadnica - 1 vadbena enota do kategorije mladinci/ke 
o telovadnica - 2 oz. 3 vadbene enote kategorija mladinci/ke, tekmovanja oz. tekme do   
o kategorije mladinci/ke. 

 
- Za izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa se pri zaprtih objektih upoštevajo 

naslednji normativi:  
o telovadnica 2 oz. 3 vadbene enote kategorija člani/ce. 

- Za izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport in programov kakovostnega in vrhunskega športa se pri odprtih objektih upoštevajo 
naslednji normativi:  

o ½ travnato nogometno igrišče, 1 vadbena enota  do kategorije mladinci/mladinke, 
o travnato nogometno igrišče, 2 vadbeni enoti – mladinci, člani. 

 
2.3. Velikosti vadbenih skupin – za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport, kakovostni šport in vrhunski šport se določi število športnikov v vadbeni skupini 
za individualne in kolektivne športne panoge. 

 
PREGLEDNICA 5: VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN – INDIVIDUALNE PANOGE 

ŠPORTNA PANOGA 12-13 let: 
ML.DEČKI/CE 

14-15 let: 
ST.DEČKI/CE 

16-17 let: 
KADETI/NJE 

18-19 let: 
MLADINCI/KE 

ČLANI 
/ČLANICE 

VRHUNSKI  
ŠPORT 

ALPSKO SMUČANJE 8 8 6 6 6 3 
ATLETIKA 8 8 6 6 6 3 
BALINANJE 8 8 6 6 6 3 
KARATE 8 8 6 6 6 3 
KEGLJANJE 8 8 6 6 6 3 
BOWLING 8 8 6 6 6 3 
LOKOSTRELSTVO 8 8 6 6 6 3 
PLANIN., ŠP.PLEZAN.  8 8 6 6 6 3 
ŠAH 8 8 6 6 6 3 
ŠPORTNI RIBOLOV 8 8 6 6 6 3 
STRELSTVO 8 8 6 6 6 3 
TENIS 8 8 6 6 6 3 
PLES 8 8 6 6 6 3 

Za ostale športne  aktivnosti, ki niso zajete v tabeli, se upošteva priporočila posamezne NPŠZ. 
 

PREGLEDNICA 6: VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN – KOLEKTIVNE PANOGE  

ŠPORTNA PANOGA 12-13 let: 
ML.DEČKI/CE 

14-15 let: 
ST.DEČKI/CE 

16-17 let: 
KADETI/NJE 

18-19 let: 
MLADINCI/KE 

ČLANI 
/ČLANICE 

VRHUNSKI  
ŠPORT 

INLINE HOKEJ 12 12 12 12 12 2 V EKIPI 
KOŠARKA 12 12 12 12 12 2 V EKIPI 
NOGOMET 12 16 16 16 16 2 V EKIPI 
ODBOJKA 12 12 12 12 12 2 V EKIPI 
ROKOMET 12 12 12 12 12 2 V EKIPI 

Za ostale športne  aktivnosti, ki niso zajete v tabeli, se upošteva priporočila posamezne NPŠZ. 
 

2.4. Materialni stroški programa se upoštevajo  pri prijaviteljih v programih športne vzgoje otrok in 
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Pri vrednotenju se upoštevajo samo 
tekmovalci, ki so v preteklem letu sodelovali na najmanj 3 tekmovanjih. Število točk na tekmovalca 
v individualnih in kolektivnih športnih panogah se določi za: 
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PREGLEDNICA 7: TEKMOVALCI – INDIVIDUALNE PANOGE 

KATEGORIJA  TEKMOVALEC/LETO 
mlajši dečki/deklice 50 točk 
starejši dečki/deklice 100 točk 
kadeti/kadetinje 100 točk 
mladinci/mladinke 100 točk 

  
PREGLEDNICA 8: TEKMOVALCI – KOLEKTIVNE PANOGE 

KATEGORIJA  TEKMOVALEC/LETO 
mlajši dečki/deklice 100 točk 
starejši dečki/deklice 200 točk 
kadeti/kadetinje 200 točk 
mladinci/mladinke 250 točk 

 
Za vsakega kategoriziranega športnika PR, DR in MR se točke povečajo za 50 %. 
Način vrednotenja programov 

1. Posameznika se v programih vrednoti pri istem izvajalcu le v eni vadbeni skupini.  
2. Programe se vrednoti v točkah. 
3. V športnih programih se vrednoti dejanski obseg izvajanja programa, vendar največ do 

obsega, opredeljenega v tabelah posameznih športnih programov, razen če ni v programu 
drugače opredeljeno. Ura programa je 60 minut. 

 

IV. MERILA ZA VRENOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 
1. ŠPORTNI PROGRAMI 
1.1. PROSTOČASNO 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 celoletne 
športne dejavnosti izven obveznega izobraževalnega programa in promocijski športni programi. Objekt 
se ne sofinancira vrtcem in šolam, če se program izvaja v objektu prijavitelja. 
1.1.1. Celoletni športni programi 
Vrednoti se programe izvajalcev ki izpolnjujejo pogoj po minimalnem obsegu izvajanja športnih 
programov. Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in pripravljalni.  

- Splošne programe se vrednoti programe izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne 
gibalne dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
vključitev v program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport.  

- Pripravljalne programe se vrednoti programe izvajalcev, ki imajo v letni program športa 
vključene udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport. 

 
Športne interesne dejavnosti v šolah predstavljajo razširjen program šole in se kot takšne financirajo iz 
sredstev šolstva. Iz LPŠ se lahko v šolah sofinancirajo le programi splošne prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine, ki nadgrajujejo program šolskih športnih interesnih dejavnosti (npr. dodatna 
vadba v šolskih športnih objektih, ki jo skupaj organizirata šola in lokalno športno društvo). 
Občina sofinancira: strokovni delavec, najem objekta. 
 

PREGLEDNICA 9: CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI - SPLOŠNI 

Celoletni programi  
Predšolski otroci 

(do 6 let) 
Šoloobvezni otroci 

(6 do 15 let) 
Mladina 

(do 20 let) 

Velikost vadbene skupine 20 20 20 

Št. ur programa 60 60 60 

 
PREGLEDNICA 10: CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI – PRIPRAVLJALNI V POSAMEZNIH 
ŠPORTNIH PANOGAH 

Pripravljalni programi 

Šoloobvezni otroci 

6 - 9 let 10 - 11 let 
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Velikost vadbene skupine 10 10 

Št. ur programa  do 90 do 140 

 
 
1.1.2.Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, 
Krpan in Mladi planinec.  
Občina sofinancira: materialni strošek programa (propagandno gradivo) na udeleženca, v kolikor to 
ni brezplačno in strokovni delavec v kolikor ni financiran v okviru VIZ. 
Koordinacijo izvaja Športna zveza ali zavod. 
PREGLEDNICA 11: PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – 
PROPAGANDNO GRADIVO 
Promocijski športni 
programi 

Predšolski otroci Šoloobvezni otroci 

Št. točk na udeleženca 0,5 0,5 
 

PREGLEDNICA 12: PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI – PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA 

Naziv programa 
Vel. 

skupine Obseg programa T/skupino Vsebina programa 

10-urni  plavalni tečaj   8 10 100 predšolski otroci ali 1. razred OŠ 
 

preverjanje plavanja 8-12 4 100  4. razredi OŠ 

15-urni plavalni tečaj 8 15 100 neplavalci 6. do 9. razred OŠ 

• Če se program izvaja v okviru šole v naravi, se sofinanciranje izključuje, saj je le ta sofinancirana po posebni pogodbi z 
zavodom 

1.1.3. 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. Udeležbo učencev na tekmovanju se vrednoti glede na nivo tekmovanja. 
Koordinacijo izvaja Športna zveza ali zavod. Komisija lahko sredstva za šolska športna tekmovanja 
dodali Športni zvezi, le ta pa jih v skladu s potrebami in merili dodeli javnim zavodom. 
 

PREGLEDNICA 13: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Nivo tekmovanja Udeležba/tekmovanje Organizacija/tekmovanje 

Občinsko  tekmovanje 25 50 

Regijsko tekmovanje 100 100 

Državno tekmovanje 150 200 

 
• Praviloma se vrednoti udeležba in organizacija na občinskem in regijskem tekmovanju, razen 

v športnih panogah, kjer se regijsko tekmovanje ne izvaja oziroma ima izvajalec v času prijave 
na javni razpis že zagotovljeno udeležbo na državnem prvenstvu.  

• Program šolskih športnih tekmovanj mora biti sprejet v okviru Zavoda za šport RS Planica – 
Področni center Notranjska Postojna. 
 

Občina sofinancira:   propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, 
regijskih  in državnih tekmovanjih po razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
 
1.1.4. POČITNIŠKI PROGRAMI  
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem 
obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko 
sofinancirajo programi v počitnicah in pouka prostih dneh materialni stroški in strokovni kader/skupina. 
 

PREGLEDNICA 14: POČITNIŠKI ŠPORTNI PROGRAMI  

Počitniški programi  
Predšolski otroci 

(do 6 let) 
Šoloobvezni otroci 

(6 do 15 let) 
Mladina 

(do 20 let) 

Velikost vadbene skupine 10 10 10 



Občina Pivka  10. seja občinskega sveta 

________________________________________________________________________________________ 

7-13 

Št. ur programa 20 20 20 

Komisija lahko sredstva za počitniške programe dodeli Športni zvezi, le ta pa jih v skladu s potrebami 
in merili dodeli izvajalcem. 
 
1.2. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE DO 20. LETA STAROSTI S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine do 20. leta starosti s posebnimi potrebami so programi, v 
katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se vrednoti 
po enakih kriterijih kot prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, le velikost vadbene skupine se 
zmanjša za 50%. 
 
1.3. OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST  
Obštudijska športna dejavnost je dejavnost študentov v starosti od 20-29 let, ki se prostovoljno 
vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične 
sposobnosti študentov, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju 
škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. 
 
Občina sofinancira: uporabo objekta, strokovni delavec. 

PREGLEDNICA 15: OBŠTUDIJSKI PROGRAMI 

Velikost vadbene skupine 20 

Št. ur programa 60 

 
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 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.  
1.4.1. Celoletni programi vadbe 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalni sistemi so v programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vrednoti programe izvajalcev v naslednjih starostnih 
kategorijah, ki niso mlajši od 12 let. 
Programi so razdeljeni v štiri stopnje. 
Občina sofinancira: objekt, strokovni delavec, materialne stroške programa, v naslednjih obsegih 
programa: 
 

PREGLEDNICA 16: URE PROGRAMA 

KATEGORIJA URE 

mlajši dečki, deklice (12-13 let) do 210  

starejši dečki, deklice (14-15 let) do 320  

kadeti, kadetinje (16-17 let) do 360  

mladinci, mladinke (18-19 let) do 400  

 
Izvajalcu se sofinancira samo 1 skupina v isti kategoriji. 
Število športnikov  v vadbeni skupini za individualne in kolektivne športne panoge se določi po 
preglednici 6 in št. 7. 
Program se sofinancira za najmanj 25% število športnikov (tekmovalcev, ki so v preteklem letu 
sodelovali na najmanj 3 tekmovanjih) od števila športnikov iz tabele. Izvajalec, ki ne dosega 100%  
števila udeležencev iz tabele se sofinancira proporcionalno. 
 
V športnih panogah, kjer so v uradni tekmovalni sistem vključene tudi starostne kategorije 10 – 11 let 
(gimnastika, plavanje, umetnostno drsanje), se program vrednoti:  

PREGLEDNICA 17: DO 12 LET 

Starost 10 -11 let 
Vel. vad.sk. 10 
Obseg ur prog. do 180 
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1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
Pri kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v članski 
kategoriji na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ.  
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. Izvajalcu se sofinancira samo 1 skupina v isti 
kategoriji. Program se sofinancira za najmanj 25% število športnikov (tekmovalcev, ki so v 
preteklem letu sodelovali na najmanj 3 tekmovanjih) od števila športnikov iz tabele. Izvajalec, ki ne 
dosega 100%  števila udeležencev iz tabele se sofinancira proporcionalno. 
Občina sofinancira: objekt za izvedbo redne vadbe. 

PREGLEDNICA 18: OBSEG PROGRAMA 

 KAKOVOSTNA 
RAVEN I. 

KAKOVOSTNA 
RAVEN II. 

KAKOVOSTNA 
RAVEN III. 

KAKOVOSTNA 
RAVEN IV. 

Ure obsega 
programa  

do 400 do 320 do 240 do 160 

 
 

1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport  predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program 
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, olimpijskega, svetovnega in mednarodnega 
razreda. V programe se vrednoti vrhunske športnike, ki so v objavi OKS-ZŠZ na dan javnega razpisa 
navedeni kot člani društva s sedežem v občini. 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.  
 
Občina sofinancira: strokovni delavec in  objekt. 
 

PREGLEDNICA 19: VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 

Vel.vad.skupine (kol.šp.panoge) PREGLEDNICA 6 

Vel.vad.skupine (ind.šp.panoge) PREGLEDNICA 5 

Obseg programa  do 800 

 
 
1.7. ŠPORT INVALIDOV 
Šport invalidov obsega rekreativne in tekmovalne športne programe, v katere so vključeni invalidi  s 
stalnim bivališčem v občini. Programe se vrednoti pod enakimi pogoji in kriteriji kot programe športne 
rekreacije, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in 
vrhunski šport ob upoštevanju  zmanjšane velikosti vadbene skupine za 50%. 
Občina  sofinancira: uporabo objekta in strokovne delavce. 
 
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). Vključeni morajo imeti stalno 
bivališče v občini.   
Občina sofinancira: uporabo objekta in strokovne delavce. 
 

PREGLEDNICA 20: VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 

Velikost vadbene skupine 20 

Obseg programa do 60 

 
 1.7.  ŠPORT STAREJŠIH  
V programih šport starejših se vrednotijo celoletne gibalne programe za starejše od 65 let in razširjenih 
družin in občasne programe promocijskega značaja. Vključeni morajo imeti stalno bivališče v občini.   
Občina sofinancira: strokovne delavce in uporabo objekta. 

PREGLEDNICA 21: VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 

Velikost vadbene skupine 10 

Obseg programa 60 
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2.  ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Iz letnega programa športa se sofinancira večje investicije, lete izvaja občina. Za upravljanje in redno 
vzdrževanje objektov se izvede poseben javni razpis.   
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI  V ŠPORTU  
 
3.1.Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa. 
Usposabljanje se sofinancira največ dvema strokovnima delavcema pri posameznem izvajalcu za 
pridobitev usposobljenosti, ki se uvrsti v letni program športa po merilih. Izjemoma se lahko financira 
tudi več strokovnih delavcev, vendar le če sredstva ostanejo neporabljena.   
Občina sofinancira: prijavnino, potne stroške (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in strokovno 
literaturo. 
Sredstva za usposabljanje in izpopolnjevanje se lahko odobrijo tudi športni zvezi, leta jih v skladu s 
potrebami in merili odobri prijaviteljem.  

PREGLEDNICA 22: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV 

Program  1. stopnja usposobljenosti* 
2. stopnja  

Usposobljenosti* 

Točke/posameznik 400 600 

*Izvajanje programov usposabljanja v skladu z Zakonom o športu. 
Upošteva se deficitarnost. 
 
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.  
Sredstva za delovanje se dodeli športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov letnega 
programa športa.  
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4.1.2 Merila za vrednotenje 
- TEKMOVALNI PROGRAMI 
PREGLEDNICA 24: TEKMOVALNI PROGRAMI 

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE 

KŠP: ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH 
TEKMOVALCEV (1) ni registriranih na člana 

IŠP/MI: ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH 
TEKMOVALCEV (1) ni registriranih na člana 

TOČKE  0 2 

KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE 

RAZVRSTITEV NPŠZ PO KRITERIJIH 
OKS/ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ  1. 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

TOČKE  50 40 20 10 

USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

KŠP/IŠP/MI: KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI  ni 
kategoriziranih MLR, DR PR, MR SR/OR 

TOČKE / ČLANA 0 10 20 30 

KŠP: REZULTATI EKIP (4*)  4. raven 3. raven 2. raven 1. raven 

IŠP/MI: REZULTATI TEKMOVALCEV (4) (4*) 4. raven 3. raven 2. raven 1. raven 

TOČKE  50 100 150 200 

POMEN IZVAJALCA ZA LOKALNO OKOLJE 

TRADICIJA: LETA NEPREKINJENEGA DELOVANJA 
IZVAJALCA do 5 od 6 do 15 let 16 do 30 31 in več 

TOČKE  10 20 40 50 

ŠTEVILO ČLANOV IZVAJALCA S PLAČANO 
ČLANARINO na člana 

TOČKE  1 

AKTIVNO ČLANSTVO V OBČINSKI ŠPORTNI ZVEZI ni član 
 

je član 

TOČKE  
0 
 50 

DELOVANJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU 
ŠPORTA 

NE 
 

DA 
 

TOČKE 
0 
 50 

 
- NETEKMOVALNI PROGRAMI 

 
PREGLEDNICA 25: NETEKMOVALNI PROGRAMI 

ŠTEVILO VADEČIH 

ŠTEVILO ČLANOV IZVAJALCA S PLAČANO 
ČLANARINO na člana 

TOČKE  3  

ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI  

AKTIVNO ČLANSTVO V OBČINSKI ŠPORTNI ZVEZI ni član 
 je član / 

TOČKE 0 50 / 

DELOVANJE NA NACIONALNI RAVNI 

AKTIVNO ČLANSTVO V NACIONALNI ŠPORTNI 
ZVEZI 

NE 
 

DA / 

TOČKE 0 50 / 

Društvom, ki niso primarno športna in je šport le ena izmed dodatnih dejavnosti v temeljnem aktu, se sredstva za organiziranost 
ne odobri.  
  
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 
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Velike mednarodne športne prireditve opredeljuje Zakon o športu in se ne morejo organizirati brez 
soglasja državnega zbora, vlade ali ministrstva. Sredstva za izvedbo velike športne prireditve lokalna 
skupnost zagotavlja v posebnih proračunskih virih. 
 
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.  
V program letnega programa športa  se lahko uvrsti največ ena športna prireditev posameznega 
izvajalca.  
Kot športna prireditev se ne vrednoti ligaških tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in prireditve, 
ki so zajete v drugih proračunskih postavkah.  Vsebinsko mora biti prireditev pretežno športnega 
značaja.  
 
Merila za vrednotenje:  

PREGLEDNICA 26: ŠPORTNE PRIREDITVE 

VRSTA ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

ŠTEVILO AKTIVNIH UDELEŽENCEV* 

do 50 51 - 100 101- 150 nad 151 

Občinska  20 25 35 50 

Medobčinska 35 50 75 100 

Državna 50 100 150 200 

Mednarodna 150 200 300 400 

 
 
*Število aktivnih udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni 
prireditvi prijavljenega izvajalca. V kolikor se prireditev organizira prvič, se upošteva 
predvideno število udeležencev po oceni organizatorja.  
5.2 Športno – promocijska prireditev za podelitev priznanj  
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 športa in so  namenska. 
Občina sofinancira: upravičene stroške prireditve: najemnina prireditvenega prostora in opreme za 
izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila…), strošek 
sodnikov, zavarovanje prireditve, strošek prehrane.  
 
 
 
Številka:  
Pivka, -----. Junij 2020 
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