
  
POGOJI, MERILA IN KRITERIJI 

ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
V OBČINI DOBROVNIK 

 

 

 

 
 
 
 

V Odloku so opredeljeni izvajalci letnega programa športa (LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev 
pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so s Pogoji, merili in 
kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja programov/področij športa: 
1. športni programi 
2. razvojne dejavnosti v športu  
3. organiziranost v športu 
4. športne prireditve in promocija športa 
 
Za športne programe, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo 
športa se z merili uveljavlja točkovni sistem. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati! 
Izvajalcu LPŠ se na osnovi na JR prijavljenih programov/področij in skladno z merili izračuna seštevek 
točk, kar predstavlja ovrednotenje vloge. Finančno vrednost programa/področja predstavlja zmnožek 
med seštevkom točk in aktualno denarno vrednostjo točke, ki je določena glede na proračunska sredstva 
določena za LPŠ. Znesek predstavlja višino sofinanciranja. 
 
Načrtovanje, izgradnja ter obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi praviloma niso predmet JR, pač pa se vsako leto način in višina financiranja opredelita v 
občinskem proračunu. 
 
Vsako področje športa je opredeljeno s: 

 splošno opredelitvijo področja po NPŠ (s pristojnostmi LPŠ) ter 

 predstavitvijo meril in kriterijev 

 ter tabelaričnim prikazom vrednotenja. 
 

 
 

 
 
 

 
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG, ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 

 

Pristojni organ (opredeljen v Odloku) vsako leto na osnovi prijav na JR lahko opravil postopek 
razvrščanja športnih panog, športnih programov in izvajalcev LPŠ glede na: razširjenost športne panoge, 
uspešnost programov in pomen izvajalca za lokalno okolje.   
 
Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni: 

 TEKMOVALNE PROGRAME: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport (krajše: ŠVOM usmerjeni), kakovostni šport (krajše: KŠ) in vrhunski šport (krajše: VŠ): 

o v individualnih športnih panogah (krajše: IŠP) 
o v kolektivnih športnih panogah (krajše: KŠP). 

 

VSEBINA IN STRUKTURA 
DOKUMENTA  

 

RAZVRŠČANJE  ŠPORTNIH PANOG  



 NETEKMOVALNE PROGRAME: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM 
prostočasno), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (krajše: ŠVOM PP), šport 
invalidov (krajše: ŠI), športna rekreacija (krajše: RE) ter šport starejših (krajše: ŠSta). 

 
 

Pri razvrščanju se za vsakega izvajalca upoštevajo naslednji kriteriji:  
o RAZŠIRJENOST PANOGE:  

o število športniko, ki so pri NPŠZ registrirani kot tekmovalci izvajalca in imajo v obdobju 
vrednotenja veljavno tekmovalno licenco, 

o število selekcij izvajalca, ki so v obdobju vrednotenja vključeni v uradni tekmovalni sistem 
NPŠZ, 

o število društev/klubov, ki so člani NPŠZ  
 
 

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA RAZŠIRJENOST 
KŠP: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev  ni registriranih do 20 21 do 60 61 in več 

IŠPI: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev  ni registriranih do 10 11 do 25 26 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
KŠP/IŠP/MI: število selekcij v tekmovanjih NPŠZ  ni skupin 1 2 do 3 4 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP/IŠP: število članic NPŠZ  
ni 

kategoriziranih 
MLR, DR PR, MR SR/OR 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
 

 

o USPEŠNOST PROGRAMOV:  
o dosežen rezultat ekip in/ali tekmovalcev obdobju vrednotenja 

 
 

PREGLEDNICA B: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOGGLEDE NA USPEŠNOST 

KŠP: rezultati ekip  ni nastopov  3. DL 2. DL 1. DL 

IŠP: rezultati tekmovalcev  ni nastopov  nastopi v NPŠZ 
nastopi na DP 

(6) 
1. polovica DP 

(4) 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
 
 

o POMEN IZVAJALCA ZA LOKALNO OKOLJE:  
o število let neprekinjenega delovanja (merodajen je podatek iz AJPES-a) 
o število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju vrednotenja 

 
 
 
 

PREGLEDNICA C: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOGGLEDE NA POMEN ZA 
LOKALNO OKOLJE 

tradicija: leta neprekinjenega delovanja 
izvajalca 

/ do 15 let 16 do 30 31 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE / 5 10 15 
število članov izvajalca s plačano članarino ni članarine do 25 članov 26 do 75 članov 76 članov in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
 

 

S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 90 točk. Izvajalce se na osnovi zbranih 
točk razdeli v tri (3) kakovostne nivoje: 
 

Kakovostni nivo Število točk Korekcijski faktor 

1. kakovostni nivo 75 -90 1,30 

2. kakovostni nivo 45 -70 1,00 

3. kakovostni nivo 0 - 40 0,80 



 
 
 

V program letnega programa športa se uvrstijo programi izvajalcev v športnih panogah, katerih vsota 
točk vseh meril je najmanj 15.  
 
Izvajalci, ki prijavijo izključno programe Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (v nadaljevanju: 
prostočasni ŠVOM), programe Športa invalidov (v nadaljevanju: ŠI), rekreativne programe (v 
nadaljevanju: RE) in programe Športa starejših (v nadaljevanju: ŠSta) so v skupnem korekcijskem faktorju 
izenačeni s 3. Kakovostno skupino. 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI          
 

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma 
predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih 
programov je ena (1) ura = 60 minut. 
 

 

PRISTOJNOSTI LPŠ  
 

LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

 izbor in obseg sofinanciranja športnih programov: 
 kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo, 

 maksimalno število priznanih skupin na izvajalca v razpisanih športnih programih: 
 koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa, 

 popravek obsega posameznih športnih programov: 
 priznano število ur vadbe za posamezne skupine športnih programov, 

 korekcijo vrednotenja športnega objekta in korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:  
 (korekcija: športni objekt; korekcija: strokovni kader), 

 dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje, 

 druge korekcije glede vrednotenja športnih programov. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev 
glede: 

 UDELEŽENCEV VADBE: 

 ENKRATNO VREDNOTENJE: isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem 
programu,  

 NETEKMOVALNI PROGRAMI: vrednotijo se samo udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne 
sisteme NPŠZ. 

SPLOŠNI POGOJI   VREDNOTENJA   

MERILA ZA VREDNOTENJE  



 TEKMOVALNI PROGRAMI: 
 vrednotijo se le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ. Za vključene v pripravljalne 
programe (6 do 11 let) registracija pri NPŠZ ni obvezna. 

 vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo v 
najmanj treh (3) starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni 
moč izpolniti (IŠP), 

 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmovanjih 
uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni 
moč izpolniti. 

 
 

 ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI: 
Športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število 

vključenih! 
 če je vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša  
(= koeficient popolnosti skupine); več vključenih, ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.  
 
 

 

PREGLEDNICA D VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH 

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                        
ŠVOM prostočasno 

do 6 let: ŠVO 
prostočasno 

do 11 let: ŠVO 
prostočasno  

do 15 let: ŠVO 
prostočasno 

do 19 let: ŠVM 
prostočasno 

 velikost skupine/minimalno število vključenih 3 5 5 5 

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                    
ŠI, RE, ŠSta 

ŠPORT 
INVALIDOV 

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT     
STAREJŠIH 

 

 velikost skupine/minimalno število vključenih 3 8 5  
 
 
 
 
 

PREGLEDNICA E VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH 

TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                            
ŠVOM usmerjeni (12 do 19 let) in KŠ člani 

TEKMOVALNI     
(12 – 13 let): 

TEKMOVALNI    
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI    
(16 – 17 let):  

TEKMOVALNI     
(18 – 19 let):  

TEKMOVALNI: 
ČLANI/CE 

velikost skupine: STRELSTVO, NAMIZNI TENIS, 
TENIS 

3 3 3 3 3 

velikost skupine: KOLESARSTVO, KEGLJANJE 3 3 3 3 3 

velikost skupine: NOGOMET, KOŠARKA, 
ROKOMET  

12 12 12 12 12 

za športne panoge, ki niso opredeljene v tabeli, se velikost vadbene skupine (potrebno število vključenih) določi z LPŠ! 
 
 

 

 VODENJA PROGRAMA S STRANI PRIMERNO IZOBRAŽENEGA/USPOSOBLJENEGA STROKOVNEGA 
KADRA: 
Različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra, zato 
so z merili določene tri (3) stopnje korekcije (= korekcija strokovni kader): 

 STOPNJA 1: vodja skupine ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v 
športu in izvaja programe ŠVOM prostočasno, ŠI, RE in/ali ŠSta. 

 STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v 
športu in izvaja programe ŠVOM usmerjeni (tekmovalni programi) ali programe VŠ 
(kategorizirani in vrhunski športniki). 
 

 

PREGLEDNICA F KOREKCIJA: STROKOVI KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 

korekcijski faktor strokovni kader 0,750 1,00 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 UPORABE USTREZNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA 
Različni športni programi se izvajajo na različnih športnih objektih, zato so z merili določene štiri (4) 
stopnje korekcije (= korekcija športni objekt). Korekcija se upošteva v primeru, če programi nimajo 
zagotovljene brezplačne uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, izvajalec pa v 
postopku JR predloži zahtevana dokazila o najemu športnega objekta:  

 SKUPINA 1: športna dvorana 
 SKUPINA 2: telovadnica – mala, kegljišče, pokrito strelišče, nogometno igrišče (veliko). 
 SKUPINA 3: druge pokrite površine, urejena zunanja športna igrišča (asfaltni plato) 
 SKUPINA 4: druge nedefinirane zunanje športne površine. 

 
 
 

PREGLEDNICA G KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKT skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 

korekcijski faktor športni objekt 1,800 2,000 1,600 1,000 

 
 
 

1.1.    PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (ŠVOM prostočasno)   
  

ŠVOM prostočasno predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskih do 
vključno mladih (vključno 19 let). Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega 
značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del 
uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 
 
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI   

                                                                                                                
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v 
zavodih VIZ, so: 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 (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

ŠVOM prostočasno: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP materialni stroški/udeleženec 

 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠVOM prostočasno 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
PREDŠOLSKI                   

(do 6 let) 
ŠOLOOBVEZNI    

              (do 15 let) 

Število udeležencev (minimalno) 2 2 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 1 
 

 
 

1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA    
       

Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih 
ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  



 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

ŠVOM prostočasno: šolska športna tekmovanja (ŠŠT) materialni stroški/skupina 

 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠVOM prostočasno 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA MS, ZS, KRP NSP, CP, MP 
ŠŠT                       

občinski nivo 
ŠŠT                            

državni nivo 

število udeležencev programa 1 1 10 15 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali SKUPINA 1 1 10 15 
 
 

 
1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI  

 
1.1.3.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI   

                  
Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. 
Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost 
programom športnih društev.  
 
 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

ŠVOM prostočasno: celoletni programi za otroke in mladino strokovni kader in športni objekt/skupina 
 
 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM prostočasno 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI                   
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 11 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 15 let) 

MLADINA                                          
(do 19 let) 

Število udeležencev (minimalno) 3 5 5 5 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 2 

število tednov 30 30 30 30 

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

 
 
 

 
1.2.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (ŠVOM PP)  

  
ŠVOM PP predstavljajo programi, 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.  
 
 
1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Celoletni športni programi potekajo najmanj v obsegu 60 ur na leto. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Prostočasno ŠVOM-PP : celoletni programi  strokovni kader in športni objekt/skupina 

 



 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4 ŠVOM - PP prostočasno 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI                   
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 11 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 
(do 15 let) 

MLADINA                                          
(do 19 let) 

Število udeležencev (minimalno) 2 2 2 2 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 2 

število tednov 30 30 30 30 

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

 
  

1.2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI 
    

Šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino PP so organizirana na regijski in nacionalni 
ravni. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Prostočasno ŠVOM-PP : športne prireditve za otroke in mladino (PP)  Materialni stroški/skupina 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 ŠVOM - PP 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
Šoloobvezni 
(do 15 let) 

Mladina 
(do 19 let) 

število udeležencev programa (minimalno) 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC  1 1 
 
 
 

1.3.    ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI/VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM 
usmerjeni) 
 

ŠVOM usmerjeni 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, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
 
 
 

1.3.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ   
  

Programi ŠVOM usmerjeni so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske 
panožne športne šole. Istemu izvajalcu se v okviru JR praviloma prizna po ena (1) skupina v vsakem 
razpisanem programu po starosti. Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili 
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega 
razreda (MLR). S tem pridobijo pravico za dodatne programe športne vadbe (dodatne točke), ki se 
vrednotijo 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 (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi strokovni kader in objekt/skupina 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR strokovni kader/udeleženec 

 



 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 ŠVOM usmerjeni - 1 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               
(tekmovalni programi) 

TEKMOVALNI 
(12 - 13 let): 

TEKMOVALNI 
(14- 15 let):  

TEKMOVALNI 
(16 - 17 let):  

TEKMOVALNI 
(18 - 19 let):  

število ur vadbe/tedensko 4,5 4,5 6 6 

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 180 180 240 240 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 180 180 240 240 
 
 
 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 7 
ŠVOM 

usmerjeni - 2  
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  

(tekmovalni programi: kategorizirani) 
KATEGORIZACIJA    

MLR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC 40 
 
 
 

1.4.    KAKOVOSTNI ŠPORT  (KŠ)  
                       

V skupino KŠ prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do 
naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. Cilj 
letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki 
preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja. 
 
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in 
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog 
na nacionalni ravni.  
 
Individualne športne panoge se delijo na dva (2) nivoja, in sicer glede na dosežene rezultate 
prijavljenega programa v minuli tekmovalni sezoni državnega prvenstva, in sicer dosežena medalja prvi 
nivo, ostali izvajalci drugi nivo.  
 
Kolektivne športne panoge se delijo na dva (2) nivoja, in sicer glede na nivo državne lige v kateri izvajalec 
nastopa v času javnega razpisa. Nastopi v 1. in 2. državni ligi štejejo za prvi nivo, nastopi v 3. in 4. državni 
ligi štejejo za drugi nivo.  
 
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega (MR) in državnega 
razreda (DR). S tem pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo le pod 
pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden 
kot član društva, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na JR. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

UPORABA OBJEKTA: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ Športni objekt/skupina 

Kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR udeleženec 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 8 KŠ – I.  

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA                                               
(tekmovalni programi) 

NIVO 1 NIVO 2 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev: IŠP 4 2 

velikost skupine/ minimalno št. udeležencev: KPŠ 12 12 

število ur vadbe/tedensko 6 4 

Število tednov 40 40 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 240 160 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 9 KŠ – II. 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi: kategorizirani) 

KATEGORIZACIJA    
DR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 

TOČKE/UDELEŽENEC 40 
 
 
 

1.5.    VRHUNSKI ŠPORT   
        

VŠ predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), 
svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).  
 
 
1.5.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA  

   
Osnovni cilj programov VŠ je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR 
pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo 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 (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Vrhunski šport: dodatni programi športnikov OR, MR, SR udeleženec 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 10 VRHUNSKI ŠPORT / VŠ ŠI 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi: vrhunski šport) 

KATEGORIZACIJA 
MR 

KATEGORIZACIJA 
SR 

KATEGORIZACIJA 
OR 

velikost skupine/minimalno št. udeležencev  1 1 1 

TOČKE/UDELEŽENEC 80 120 160 
 
 
 

1.6.    ŠPORT INVALIDOV   
        

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost 
v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Šport invalidov 
zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik invalidnosti z namenom 
ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, 
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerimi se 



ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.  Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru 
športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno 
športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Šport invalidov: celoletni in občasni programi Športni objekt in strokovni kader/skupina 
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ŠPORT INVALIDOV 
 (netekmovalni programi redne vadbe) 

CELOLETNI 
PRORAMI 

OBČASNI 
PROGRAMI 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 3 3 

število ur vadbe/tedensko 2 1 

število tednov 30 5 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 20 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 20 

 
 
 

1.7.    ŠPORTNA REKREACIJA  
                        

RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP prostočasno, ŠŠtu in tekmovalnega 
športa. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem 
aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter 
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
1.7.1. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI  

     
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 ur letno ter predstavljajo 
najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Športna rekreacija: celoletni in občasni programi Športni objekt in strokovni kader/skupina 
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ŠPORTNA REKREACIJA 
 (netekmovalni programi redne vadbe) 

CELOLETNI 
PRORAMI 

OBČASNI 
PROGRAMI 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 8 5 

število ur vadbe/tedensko 2 1 

število tednov 30 5 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 20 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.8.    ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta) 
        

ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. 
 
 
1.8.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH    

                 
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 ur letno in 
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi praviloma potekajo na površinah v naravi 
in urbanem okolju.  
 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Šport starejših: celoletni in občasni programi skupinske gibalne vadbe Športni objekt in strokovni kader/skupina 
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ŠPORTN STAREJŠIH 
 (netekmovalni programi redne vadbe) 

CELOLETNI 
PRORAMI 

OBČASNI 
PROGRAMI 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 5 5 

število ur vadbe/tedensko 2 1 

število tednov 30 5 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 20 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 20 
 
 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RD) 
      

RD predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala 
področja športa. 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
 

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

 področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja, 

 maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja. 
 
 

2.1.    USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU   
   

Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja 
(univerzitetni in visokošolski) so predmet izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so 
verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe 
usposabljanja in izpopolnjevanja). 
 
 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 
DEJAVNOST ŠPORTA: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu materialni stroški/udeleženec 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 14 
USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE  

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE  
(verificirani programi) 

Stopnja 1 Stopnja 2 

minimalno št. udeležencev programa 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 5 15 
 
 

Prijavitelj ima pravico do sofinanciranja enega kandidata letno.  
 
 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
                   

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva 
predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
 
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
 

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

 obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni, 

 izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni 
ravni, 

 opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez. 
 
 
3.1.    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.           
Delovanje ŠPORTNIH društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ 
zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.  
 
 
Merila določajo trije(3) različni kriteriji za vrednotenje delovanja društev: 

1. leta neprekinjenega delovanja društva 
2. število članov društva s plačano članarino 
3. število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev društva 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Delovanje športnih društev na lokalni ravni člani in  leta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 15 
DELOVANJE ŠPORTNIH 

DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
TRADICIJA: 

LETA 
DELOVANJA 

ČLANI S 
PLAČANO 

ČLANARINO 

NPŠZ: 
REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

točke/leto  5 0 0 

točke/član in/ali točke/skupina 0 1 2 

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot) 100 100 40 
 

 

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA    
    

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer 
potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne 
kulture. 
 
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna 
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.  
 

PRISTOJNOSTI LPŠ 
 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli: 

 obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni, 

 maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca, 

 nivoje športnih prireditev, 

 korekcijski faktor za športne prireditve. 
 
 
4.1.    DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 

        
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve 
in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k 
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe 
mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala, in udeležbe športnikov 
na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Opredelitev športnih prireditev: 

 Prireditev mora biti navedena v državnem/ regijskem / občinskem koledarju prireditev 

 Potekati mora na območju občine 

 Organizator je društvo s sedežem v občini 

 Na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice iz občine 

 Imeti morajo večletno tradicijo (vsaj 3 leta) 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:     

ŠPORTNE PRIREDITVE  KRITERIJ VREDNOTENJA: 

Športne prireditve  občinskega in regionalnega  pomena materialni stroški/prireditev 

Športne prireditve državnega pomena  materialni stroški/prireditev 

Tradicija materialni stroški/prireditev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 16 ŠPORTNE PRIREDITVE  

izvedba prireditve občinskega pomena 
do 50 

udeležencev 
51 - 100 

udeležencev 
101 - 150 

udeležencev 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 

izvedba prireditve regionalnega pomena 
do 50 

udeležencev 
51 - 100 

udeležencev 
101 - 150 

udeležencev 

TOČKE/MS/ PRIREDITEV 30 50 70 

izvedba prireditve državnega pomena 
do 50 

udeležencev 
51 - 100 

udeležencev 
101 - 150 

udeležencev 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 60 80 
Tradicija – število let zaporedne izvedbe 3-5 let 6-10 let 11 – 20  let 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120 
 

 
 

 

 


