
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg ), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (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 21. člena Statuta 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 8. redni 
seji dne  12. 2. 2020 sprejel  

O D L O K  

o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen  
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom Občina Laško določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij 

letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  

 
2. člen  

(opredelitev javnega interesa v športu) 
 

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v 
Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju 
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje 
zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi 
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:  

1. v proračunu Občine Laško zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ;  

2. načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi;  

3. spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.  

 
3. člen  

(izvajalci LPŠ) 
 

Izvajalci LPŠ po tem odloku so:  

1. športna društva in športna zveza, ki so registrirani v RS;  
2. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljevanju: STIK);  
3. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS;  
4. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z                 
zakonom, ki ureja ustanove;  
5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;  
6.  občina; 
7. samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS;  
8. zasebni športni delavci.  

 
4. člen  

(pogoji za sofinanciranje) 
 

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja športnih programov, če 
izpolnjujejo pogoje:  
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1. imajo sedež v občini;  

2. so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj dve 
leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi;  

3. izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno 
prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;  

4. imajo za prijavljena športne programe/področja športa:  

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader 
za opravljanje strokovnega dela v športu,  

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 
programov,  

– izvajajo športne programe, ki so predmet JR, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 
vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih 
programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,  

– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih 
programov.  

II. VSEBINSKE DOLOČBE  
 

5. člen  
(opredelitev področij športa) 

 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 

upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna 
Občine Laško lahko sofinancirajo naslednja področja športa:  

1. ŠPORTNI PROGRAMI:  
1.1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;  
1.2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;  
1.3. obštudijska športna dejavnost;  
1.4. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;  
1.5. kakovostni šport;  
1.6. vrhunski šport;  
1.7. šport invalidov;  
1.8. športna rekreacija;  
1.9. šport starejših.  

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI  

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:  

3.1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;  
3.2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora 

programom;  
3.3. založništvo v športu;  
3.4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;  
3.5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa.  
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:  
5.1. športne prireditve;  
5.2. javno obveščanje o športu;  
5.3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.  
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6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU  
 

6. člen  
(letni program športa) 

 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja in programe športa, ki so v koledarskem letu v občini 
opredeljena kot javni interes občine in se sofinancirajo iz občinskih proračunskih sredstev v 
posameznem koledarskem letu.  

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske 
in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:  

1. področja in športne programe, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega 
proračuna;  

2. višino proračunskih sredstev za sofinanciranje LPŠ;  
3. obseg in vrsto športnih programov in področij.  

(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.  

(4) LPŠ sprejme občinski svet.  

 
7. člen  

(način izbire programov in področij letnega programa športa) 

(1) Pri izbiri programov oziroma področij letnega programa športa se uporabljajo naslednja merila: 

1. za športne programe 1.1.,1.2., 1.3., 1.7. (netekmovalni šport), 1.8. in 1.9. iz 5. člena tega 
odloka: 

a)     cena športnega programa; 
b)     kompetentnost strokovnih delavcev; 
c)     število vadečih; 
 

za športne programe 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. (tekmovalni šport) iz 5. člena tega odloka: 
a)     kompetentnost strokovnih delavcev; 
b)     konkurenčnost športne panoge; 
c)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č)    število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d)     uspešnost športne panoge; 

2.      za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport 
v naravi: 

-  dostopnost vsem prebivalcem; 
-  obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
-  vrednost investicije; 
-  zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 

3.      za razvojne dejavnosti v športu: 
-  na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 

a)     deficitarnost; 
-  na področju statusnih pravic športnikov: 

a)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b)     naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c)     število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č)    uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 

-  na področju založništva: 
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a)     deficitarnost; 
b)     reference; 

-  na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
a)     izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b)     razvojna kakovost; 
c)     relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č)    reference; 

-  na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a)     deficitarnost; 
b)     dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c)     uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

4.      za organiziranost v športu: 
-  na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 

a)     konkurenčnost športne panoge; 
b)     nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c)     število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č)    uspešnost športne panoge; 

-  na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a)     delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b)     organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c)     število vadečih; 

5.      za športne prireditve in promocijo športa: 
-  športne prireditve: 

a)     mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b)     množičnost; 
c)     raven prireditve; 
č)    ustreznost vsebine (pretežno športna); 

-  javno obveščanje: 
a)     nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b)     pogostost pojavljanja; 
c)     vsebina; 

-  športna dediščina: 
a)     izvedljivost projekta; 
b)     nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 

6.      za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
-  izvedljivost projekta; 
-  nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
-  odličnost projekta. 
 

(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov športa je podana v prilogi »Merila, pogoji 
in kriteriji za vrednotenja letnega programa športa v Občini Laško'', ki je sestavni del tega odloka.  
 

8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 

 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena 
iz predsednika in najmanj dveh članov. 

(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, 
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu 
do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav 
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tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo 
neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).  

(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.  

(4) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan 
se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku. 

(5) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi 
zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.  

(6) Naloge komisije so:  

1. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije;  

2. odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog;  

3. pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v odloku;  

4. priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih/področjih;  

5. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih;  

6. vodenje zapisnikov o svojem delu, priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi 
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.  

 
9. člen  

(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana 
Občina Laško izvede JR.  

(2) Objava JR mora vsebovati:  

1. naziv in sedež izvajalca razpisa;  

2. pravno podlago za izvedbo JR;  

3. predmet JR;  

4. navedbo pogojev za kandidiranje na JR in meril;  

5. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;  

6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;  

7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev; 

8. datum odpiranje vlog za dodelitev sredstev;  

9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR;  

10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma 
elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.  

(3)  V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, 
če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa. 

(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:  

1. razpisne obrazce;  

2. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge;  

3. informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev.  
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10. člen 
(postopek izvedbe JR) 

 
(1) Občina Laško besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh in v 
Laškem Biltenu. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.  

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na 
katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske 
predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.  

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice vlog. Odpiranje prejetih vlog ni javno.  

(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana 
pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti 
(popolna vloga).  

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:  

1. kraj in čas odpiranja prispelih vlog;  

2. imena navzočih članov komisije;  

3. naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja;  

4. ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče 
dokumentacije.  

(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. Zapisnik komisije ni javen.  

 
11. člen  

(poziv za dopolnitev vloge) 
 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), 
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od petnajst dni.  

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.  

 
12. člen  

(odločba o izbiri) 
 
(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja 
ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa. 

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa. 
 

13. člen 
(ugovor) 

 
(1) Če vlagatelj meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz JR in da mu razpisana sredstva 

neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni po prejemu odločbe vloži ugovor pri 
izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.  

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.  

(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri 
je s tem dokončna.  
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14. člen  

(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ Občina Laško kot naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju 
izvajanja LPŠ.  

(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za sofinanciranje.  

 
15. člen  

(spremljanje izvajanja LPŠ) 
 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, 
sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.  
 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ 
občinske uprave.  
 
(3) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma 
nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu postopek 
sankcioniranja, naveden v pogodbi. 
 
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem JR.     
 
 

16. člen  
(dolžnosti in pravica izvajalcev letnega programa športa) 

(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa, je dolžan 
javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. 
Način in obliko izračuna cene predpiše minister. 

(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V 
primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega 
programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

(3) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega 
športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti 
samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. 
 

17. člen  
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega pod enakimi pogoji prednost pri 
uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki.  

 
IV. PREHODNI DOLOČBI  

 
18. člen  

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje  
letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/2016, 3/2018).  
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#19. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(uporaba javnih športnih objektov in površin)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(uporaba javnih športnih objektov in površin)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#IV. PREHODNI DOLOČBI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#IV. PREHODNI DOLOČBI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#21. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#21. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)


 
19. člen  

(veljavnost odloka) 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Št. 007-008/2019  

Laško, dne 12. 2. 2020 

  
Župan  

Občine Laško  
Franc Zdolšek.  
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#22. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(veljavnost odloka)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1264/odlok-o-postopku-in-merilih-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-zalec/#(veljavnost odloka)


PRILOGA: MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI LAŠKO 

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. 

 

STRUKTURA DOKUMENTA 
 

Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:  

 splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter  

 predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.  

 
MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA 

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 predstavljajo 
praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.  

 
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede 
predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:  

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

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

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji: 

 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu. 
 

netekmovalni športni programi:  

 v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (s posebnimi potrebami), obštudijskih 
športnih dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednotijo samo tisti 
udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ.  

 tekmovalni športni programi:  

 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa (invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ (če 
predložijo spisek registriranih športnikov NPŠZ), v nasprotnem primeru se upoštevajo samo 
športniki objavljeni na seznamu OKS - ZŠZ. 

 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj štirih (4) tekmah/tekmovanjih v 
sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, v obdobju 12 mesecev pred JR razen v športnih 
panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega ni mogoče izpolniti.  



SPLOŠNA MERILA ZA IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

Športni programi pod točko 1.1, 1.2.,1.3., 1.7.1, 1.8. in 1.9. se vrednotijo glede na naslednje kriterije 
 
a) Cena  športnega programa  

Cena programa na udeleženca brezplačen 1 – 15 EUR več kot 15 EUR 

Število točk na skupino 30 20 10 

 
b) Kompetentnost strokovnih delavcev  

Stopnja usposobljenosti 1. stopnja 2. stopnja diplomant FŠ 

Število točk na strokovnega delavca 30 40 50 

 
V vsakem programu oz. vadbeni skupini vsakega izvajalca se vrednoti enega strokovnega delavca, ki 
neposredno izvaja program vadbe glede na stopnjo usposobljenosti oz. izobrazbo. Upoštevajo se samo 
tisti strokovni delavci, ki lahko svojo usposobljenost oz. izobrazbo dokažejo z dokazilom. 
 
c) Število vadečih 
Podrobnejše točkovanje je napisano v preglednicah posameznih športnih programov. 

 
 
Športni programi pod točko 1.4,  1.5., 1.6. in 1.7.2 se vrednotijo glede na naslednje kriterije 
 
a) Kompetentnost strokovnih delavcev  

Stopnja usposobljenosti 1. stopnja 2. stopnja diplomant FŠ 

Število točk na strokovnega delavca 30 40 50 

 
V vsakem programu oz. vadbeni skupini vsakega izvajalca se vrednoti enega strokovnega delavca, ki 
neposredno izvaja program vadbe glede na stopnjo usposobljenosti oz. izobrazbo. Upoštevajo se samo 
tisti strokovni delavci, ki lahko svojo usposobljenost oz. izobrazbo dokažejo z dokazilom. 
 
b) Konkurenčnost športne panoge  

Razred športne panoge 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

Število točk  50 40 30 20 10 

 
Upošteva se Razvrstitev športnih panog v razrede, ki ga za tekoče leto na podlagi 5. člena Pravilnika o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, 11/18), določi minister 
pristojen za šport. 
  
c) Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge  

Leta delovanja do 10 let med 11-20 let med 21-30 let med 31-40 let več kot 40 let 

Število točk  5 10 20 30 40 

 
č)   Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
Podrobnejše točkovanje registriranih športnikov je napisano v preglednicah  1-4-1,  1-5-1, .1-6-1. 

 
d) Uspešnost športne panoge 
Uspešnost se vrednoti na osnovi števila kategoriziranih športnikov izvajalca iz uradnega seznama 
kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ na dan objave javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem 
v občini Laško. Vsakega kategoriziranega športnika se vrednoti z naslednjim številom točk: 
 

Športni programi 
pod točko: 

MLADINSKI 
razred 

PERSPEKTIVNI 
razred 

DRŽAVNI 
razred 

MEDNARODNI 
razred 

SVETOVNI 
razred 

OLIMPIJSKI 
razred 

1.4 10 20     

1.5   30    

1.6    40 80 120 

1.7 10 20 30 40 80 120 

 



1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od 
predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti 
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  
 
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček (MS), 
Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). 
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ 
(Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.  
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na udeleženca. 

 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1 
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE           

(S POSEBNIMI POTREBAMI) 
 

 
PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI: 

 

PREDŠOLSKI   
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI  
(do 15 let) 

PREDŠOLSKI PP 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP (do 15 let) 

število udeležencev programa 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC  (MS, CP, ZS,KRP, MP) 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC (NSP) 2 2 2 2 

 
 
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 materialni stroški na skupino. 

 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2 
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE           

(S POSEBNIMI POTREBAMI) 
 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA Medobčinsko Področno Državno 

velikost skupine (št. udeležencev) 10 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 20 25 30 

 
 
1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI  
 
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 
tednov v letu oziroma 60 ur letno.  
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.  

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-3 
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                               

(S POSEBNIMI POTREBAMI) 
 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

MLADINA 

(do 19 let) 

PREDŠOLSKI 
PP 

(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP 

(do 15 let) 

MLADINA 
PP 

(do 19 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 15 20 20 5 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 50 50 60 50 50 60 

 



1.1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH  

Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem 
obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci .Pogoj je opravljenih najmanj 10 ur.   

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.  

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4 
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                               

(S POSEBNIMI POTREBAMI) 
 

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI: 
(v počitnicah in pouka prostih dnevih) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

PREDŠOLSKI 
PP (do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP (do 15 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 8-10 10-12 5-6 8-10 

število ur programa 10-20 10-20 10-20 10-20 

TOČKE/MS/SKUPINA 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 

 

1.2.   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki 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. 
 

1.2.1.   CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Med programe za otroke 
in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi promocijske športne programe in programe v počitnicah 
in pouka prostih dnevih. 
 

1.2.2.   ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI 

Šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirana na regijski 
in nacionalni ravni.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino. 
 

 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 in 1.2.2 je opredeljen v preglednicah                             
št. 1 -1-1 do 1-1-4. 

 
1.3.   OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
  
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in 
pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.  
 

1.3.1.   CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 

Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike športne 
dejavnosti študentov v kraju študija. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški (vključno z najemnino 
za športni objekt) na skupino. 

 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1 ŠPORT ŠTUDENTOV 

 

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA CELOLETNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 

TOČKE/MS/SKUPINA 60 



1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter 
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. 
Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, 
kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
 
1.4.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ  
 

Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del športnih 
programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole. Sofinancirajo se samo 
programi, ki vključujejo registrirane športnike pri NPŠZ od dopolnjenega 12. leta starosti. Vadeči do 
dopolnjenega 12. leta se ocenjujejo kot pripravljalni program. 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.  

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1 
ŠVOM USMERJENI V KAKOVOSTNI                                                   

in VRHUNSKI ŠPORT 
 

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(tekmovalni program) 

Pripravljalni 
program 

Področni nivo 
2.in 3. 

slovenska liga 
I. slovenska liga 

velikost skupine  10 10 10 10 

število ur vadbe/tedensko 2 3 4 6 

število tednov 30 30 30 30 

TOČKE/MS/SKUPINA 40 40 60 80 

 

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
V skupino kakovostnega športa 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. 

 

 1.5.1. PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA  

 

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.  

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.  
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1 KAKOVOSTNI ŠPORT 

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(tekmovalni program) 

Regijski nivo 

 

2. in 3. 
slovenska liga 

1.slovenska liga 2. slovenska liga 1. slovenska liga 

velikost skupine  10 10 10 15 15 

število ur vadbe/tedensko 2 6 8 12 15 

število tednov 30 30 30 30 30 

TOČKE/MS/SKUPINA 30 40 60 120 150 

 



1.6. VRHUNSKI ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ 
pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki 
dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR). 
 
1.6.1.   PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega športa so 
uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR. 

 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na udeleženca.  

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1 VRHUNSKI ŠPORT  

 

Število udeležencev programa 1 2 3 4 5 ali več 

TOČKE- MEDNARODNI RAZRED 10 20 30 40 50 

TOČKE - SVETOVNI RAZRED  20 30 40 50 60 

TOČKE - OLIMPIJSKI RAZRED  30 40 50 60 70 

 

 

 

1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Šport  invalidov  v  svojih  pojavnih  oblikah  predstavlja  pomembne  psihosocialne  (rehabilitacija,  
vključenost  v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. 
 
1.7.1.   NETEKMOVALNI ŠPORT  
 

Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato 

se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in 

dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 

ur letno.  

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški in stroški najema  objekta. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-7-1 ŠPORT INVALIDOV 

 

ŠPORTNA VADBA 

(netekmovalni programi vadbe) 
CELOLETNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 

TOČKE/MS/SKUPINA 30 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 20 

 

 
1.7.2.   TEKMOVALNI ŠPORT  
 
V kolikor invalidi nastopajo v različnih ligah ( različna enodnevna tekmovanja se ne štejejo), se za število 
udeležencev uporablja preglednica  št. 1-5-1 (število udeležencev se zniža za 50%). 
 
Za število vrhunskih športnikov se uporablja preglednica št. 1-6-1. 

 



1.8.   ŠPORTNA REKREACIJA 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
  
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in 

mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega 

športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin 

s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in 

dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. 

 
1.8.1.   CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 
 
Celoletni  programi  športne  rekreacije  potekajo  najmanj  30  tednov  v  letu  oziroma  60  ur  letno  ter 
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. Pod 
rubriko občasni programi spada delovanje planinskih društev. Pogoj je organizacija najmanj 10  planinskih 
pohodov v Občini Laško. 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.  

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-8-1 ŠPORTNA REKREACIJA 

 

ŠPORTNA VADBA CELOLETNI PROGRAMI OBČASNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 60 

TOČKE/MS/SKUPINA 60 80 

 
1.8.2. REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-8-2 ŠPORT REKREACIJA 

 

REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA Občinska liga Medobčinska liga 

velikost skupine (št. udeležencev) 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 50 60 

 
1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti 

in razširjenih družin Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 

65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« 

starejših oseb in vnukov. 

 
1.9.1.   SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH  
 

Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno 

in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem 

okolju. 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški in stroški najema objekta. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-9-1 ŠPORT STAREJŠIH 

 

ŠPORT STAREJŠIH 

(netekmovalni programi vadbe) 
SKUPINSKA VADBA 

velikost skupine (št. udeležencev) 15 

TOČKE/MS/SKUPINA 
15 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 
15 



2.   ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik 

športnega udejstvovanja.  
 

2.1. Izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi 
 

(1) Točkujejo se samo tiste izvajalci, ki predložijo predračun investicije. 
(2) Na podlagi prijav in točkovanja, komisija naredi prioritetni vrstni red  do porabe razpoložljivih sredstev. 
 

dostopnost vsem prebivalcem 0 - 10 

obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi 0 - 10 

vrednost investicije 0 - 10 

zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog 0 - 10 

 

2.2. Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi 
 
(1) Društvom, ki plačujejo najemnine za športne objekte, je lahko namenjeno do 70 % sredstev iz te 

proračunske postavke (06321). Osnova je fotokopija sklenjene pogodbe za najem objekta. Točke za 

najemnine (1 EUR = 1T) se seštejejo in delijo z razpoložljivimi sredstvi Najemnine za objekte izven 

Občine Laško se štejejo polovično (1 EUR = 0,5 T). Do sofinanciranja najema športnih objektov niso 

upravičena društva, ki najete športne objekte tržijo, in društva, ki so se prijavile na posamezna področja 

športa, kjer so stroški najema objekta že sofinancirani.  

 
(2) Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic in igrišč v upravljanju šol, se zagotavljajo v okviru rednih 

sredstev za materialne stroške šol. Sofinanciranje vzdrževanja  športnih površin in objektov v  

upravljanju društev, se  izvaja na podlagi točkovanja v spodnji tabeli.  
 

Objekt Točke/m2 
 

Notranji prostori  5 

Nogometno travnato igrišče 2 

Zunanje površine za športna igrišča 0,5 

Ostale rekreativne površine 0,1 

 
 
3.   RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Razvojne dejavnosti predstavljajo podporo vsem drugim dejavnostim športa. To so večinoma strokovne 
naloge, ki se medsebojno prepletajo. Omogočajo uspešnost na vseh področjih športa Njihov namen je 
zagotoviti možnosti in standarde za izpeljavo športne dejavnosti, primerljive športno kulturnemu prostoru 
razvitega sveta. 
 
3.1.   IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV V ŠPORTU  

 

(1) Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 

strokovnega dela v programih športa ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali izobraženih 

strokovnih delavcev. 

(2) Maksimalno število udeležencev v posameznih programih usposabljanja in izpopolnjevanja je 5. 
(3) Pri točkovanju pridejo v poštev samo tista društva, ki predložijo potrdilo o plačilu opravljenega 

izobraževanja. Vrednost točk ne sme presegati vrednost stroškov izobraževalnega programa. 
(4) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo stroški kotizacije. 

(5) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 3.1. je opredeljen v preglednici št. 3-1. 
 

 

 

 

 



PREGLEDNICA ŠT. 3-1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 

 

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU 

 
Licenciranje 

USPOSABLJANJE               

(1. stopnja) 

USPOSABLJANJE                          

(2. stopnja) 

minimalno število udeležencev programa 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 2 4 6 

 
3.2.   STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV  
 
(1) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo meritve pripravljenosti športnikov in 

svetovanje.  

(2) Udeleženci meritev so lahko samo registrirani športniki, vključeni v izbrane programe LPŠ. 

(3) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 3.2 je opredeljen v preglednici št. 3-2. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 3-2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 0 - 10 

naziv športnika oziroma športna uspešnost 0 - 10 

število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 0 - 10 

uspešnost in konkurenčnost športne panoge 0 - 10 

 
3.3.   ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU  
 
(1) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški izdajanje strokovne 

literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo 

športnih dejavnosti.   

(2) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 3.3 je opredeljen v preglednici št. 3-3. 

 

(3) PREGLEDNICA ŠT. 3-3 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

deficitarnost 0 - 10 

reference 0 - 10 

 
3.4.   ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU  
 
(1) Namen je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati 

izsledke v prakso. 

(2) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški projekta. 

(3) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 3.4 je opredeljen v preglednici št. 3-4. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 3-4 
ZNANSTVENORAZISKOVALNA 

DEJAVNOST V ŠPORTU   

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

izvedljivost in gospodarnost projekta 0 - 10 

razvojna kakovost 0 - 20 

relevantnost in potencialni vpliv projekta 0 - 10 

reference 0 - 10 

 
3.5.  INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA NA PODROČJU ŠPORTA 
 
(1) Uporabnost informacijskega sistema se izraža s tem, da vsebuje podatke s področja organiziranosti 

športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z 

Zakonom o športu. 



(2) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za 

potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije. 

(3) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 3.5 je opredeljen v preglednici št. 3-5. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3-5 
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA 

TEHNOLOGIJA NA PODROČJU ŠPORTA 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

deficitarnost 0 - 10 

dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za 
uporabnike 

0 - 10 

uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 0 - 20 

 
4.   ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 

Temelj evropskega modela športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva. Društva so 
interesna, prostovoljna združenja državljanov, v katerih ti v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo 
skupne interese... Za osnovno delovanje teh nepridobitnih športnih organizacij  se iz letnega programa 
športa zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. 

 
4.1.   DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 

 
(1) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški društev in zvez, katerih 

primarna dejavnost so športne dejavnosti in je to edini razpis Občine Laško, na katerega se prijavljajo. 

(2) Obseg vrednotenja dejavnosti navedenih v točki 4.1 je opredeljen v preglednici št. 4-1. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 4-1 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV 

 

 
DELOVANJE DRUŠTEV 

TRADICIJA: 

LETA DELOVANJA 

ČLANSTVO S 

PLAČANO 
ČLANARINO 

REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO  

V  NPŠZ 

DRUŠTVO V 

JAVNEM INTERESU 

točke/leto delovanja 1 0 0 0 0 

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

točke/društvo 0 0 0 50 30 

TOČKE/MS (ne več kot) 50 150 100 50 30 

 
5.   ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, v 
katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Ob 
tem imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in 
športno dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa.. 
 

5.1.   ŠPORTNE PRIREDITVE  

(1) Športne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja.  

(2) Organizacija uradnih tekem v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna 

tekmovanja), planinski izleti in interne prireditve, niso predmet vrednotenja po teh merilih. 

(3) Občinska liga je organizirana oblika tekmovanj, ki traja najmanj 5 mesecev. Liga je lahko razdeljena 

tudi na več delov (npr. spomladanski in jesenski del). 

(4) Raven prireditve je lahko: lokalna, regijska, državna ali mednarodna. Mednarodna športna prireditev 

je prireditev, na kateri nastopajo tekmovalci iz najmanj treh tujih držav. 

(5) Sofinancirajo se samo prireditve, ki so zbrale najmanj 25 točk. Največje število prireditev 

posameznega izvajalca LPŠ je 4. Izvajalec LPŠ, ki v preteklem letu neupravičeno ni realiziral 

napovedane prireditve ali o njej ni poslal poročila, na aktualnem razpisu ne more kandidirati na 

področju prireditev.   

(6) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški (najem športnih objektov, 

pokali, ….) športnih prireditev in organizacijo občinskih lig. 



(7) Obseg vrednotenja prireditev navedenih v točki 5.1 je opredeljen v preglednici št. 5-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5-1 ŠPORTNE PRIREDITVE  

 

KRITERIJ Športna prireditev Občinska liga 

mednarodna oziroma lokalna odmevnost 5 - 15 20 - 60 

množičnost 5 - 15 20 - 60 

raven prireditve    5 – 20 20 - 50 

ustreznost vsebine (pretežno športna) 5 – 15 20 - 60 

 
5.2 .    JAVNO OBVEŠČANJE  
 
(1) Vsebina javnega obveščanja mora biti neposredno povezana z dejavnostjo, s katero se ukvarja športna 

organizacija in jo je prijavila kot del programov na razpis. 

(2) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški objav v medijih. 

(3) Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 5.2 je opredeljen v preglednici št. 5-2. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 5-2 JAVNO OBVEŠČANJE 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

nacionalni oziroma lokalni doseg medija 0 - 10 

pogostost pojavljanja 0 - 10 

vsebina 0 - 30 

  

5.3.   ŠPORTNA DEDIŠČINA  
 
(1) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški projekta. 

(2) Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 5.3 je opredeljen v preglednici št. 5-3. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 5-3 ŠPORTNO OBVEŠČANJE 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

izvedljivost projekta 0 - 20 

nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0 - 10 

 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Nacionalni program športa 2014-2023 temelji na humanizmu in odgovornem ravnanju do okolja, zato si 
prizadeva za spoštovanje človekovih pravic, varstvo in krepitev etičnih vrednot v športu, upoštevanje 
njegovih pravil in predpisov ter trajnostni razvoj. Ključno preventivno delovanje na področju humanizma je 
športno obnašanje vseh udeležencev v športu, drugi ukrepi pa posegajo še na področja preprečevanja 
zlorab v športu. Osrednja izziva okoljske in družbene odgovornosti sta zmanjšanje škodljivih vplivov na 
okolje (ob upoštevanju danosti in omejitev) in povečevanje koristnih družbenih učinkov v prizadevanjih za 
pozitivno zapuščino zanamcem. 
 
6.1.   DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU  
 
(1) S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo materialni stroški projekta. 

(2) Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 6.1  je opredeljen v preglednici št. 6-1. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 6-1 DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA 

 

Kriterij ŠTEVILO TOČK 

izvedljivost projekta 0 - 30 

nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0 - 10 

odličnost projekta 0 - 10 

 
 


