
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), 10. člena Odloka o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 20/2020) in 6. člena Letnega programa športa 
v Občini Moravske Toplice št. 671-00004/2020-6 z dne 11. 3. 2020 Občina Moravske Toplice objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2020 
 
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 
 
2. Predmet JR: 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini Moravske Toplice v letu 2020 z JR sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAMI: 

 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 
o celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19 let (ŠV-PRO). 
o celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6/7, U8/9, U-10/11 (ŠV-PRI). 

 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): 
o celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U- 14/15 let, U-16/17, U-18/19, 

 Kakovostni šport (KŠ): 
o celoletni tekmovalni programi odraslih, 

 Športna rekreacija (RE): 
o celoletni športno rekreativni programi odraslih. 

 Šport starejših (ŠSTA): 
o celoletni športno rekreativni programi starejših. 

       ŠPORTNI OBJEKTI: 

 vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi. 
      ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

 Delovanje športnih društev, 

 Delovanje Občinske športne zveze. 
ŠPORTNE PRIREDITVE: 

 Športne prireditve v izvedbi športnih društev, 

 Športne prireditve v izvedbi Občinske športne zveze. 
 
3. Upravičeni izvajalci LPŠ: 

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Moravske Toplice, upravičeni 
izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje: 

 imajo sedež v občini Moravske Toplice, 

 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, 
njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov, 

 izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo 
vse pogoje javnega razpisa, 

 imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v 
športu, 

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

 imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izločijo iz vrednotenja.  
Na JR za sofinanciranje delovanja Občinske športne zveze in športnih prireditev v izvedbi Občinske športne zveze 
lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje: 

 ima naziv športne zveze s sedežem v občini Moravske Toplice,  

 v zvezo je vključenih najmanj deset (10) športnih društev s sedežem v občini Moravske Toplice, 

 zveza je članica OKS-ZŠZ. 
 
4. Pogoji in merila za vrednotenje področij športa: 

Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu s pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPŠ v 
občini Moravske Toplice, ki so sestavni del Odloka in priloga tega javnega razpisa. 



 
5. Višina razpisanih sredstev: 

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 63.500,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim 
Odlokom o proračunu občine za leto 2020 in LPŠ v občini za leto 2020.  

 
6. Rok za porabo sredstev: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020. 
 
7. Razpisni rok:  

Rok za prijavo je do vključno  18. 5. 2020. 
 
8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:  

Postopek JR vodi Komisija za izvedbo JR.  
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 
Odpiranje prispelih vlog bo Komisija opravila najkasneje v roku osem (8) dni od zaključka JR in ne bo javno.  
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osmih (8) dni od 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo 
dopolnjena, bo s sklepom zavržena! 
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, določenih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za 
posamezno področje športa. 
Predlagatelji bodo z odločbo direktorice občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti 
odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020. 

 
9. Način dostave vlog: 

Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2020 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven 
predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  
Vlogo (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati na naslov: 
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

KRANJČEVA ULICA 3 

9226 MORAVSKE TOPLICE. 
 
      Vloga mora biti pravilno označena in sicer: 

 polni naslov pošiljatelja 

 pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020 - NE ODPIRAJ!« 

 polni naslov prejemnika:  OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo na pošti s priporočeno 
pošiljko. 
Izpolnjeno dokumentacijo »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v 
razpisnem roku poslati na e-naslov:  majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si . 

 
10. Kontaktne osebe za dodatne informacije: 

Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na Občinski upravi Občine Moravske Toplice po 
telefonu 02/538-15-12, ga. Majda Lipič Prosič, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog. 

11. Informacije o razpisni dokumentaciji: 
Zainteresirani vlagatelji najdejo razpisno dokumentacijo na spletni strani Občine Moravske Toplice: 

https://www.moravske-toplice.si/za-obcane/razpisi-in-objave/ ali jo po predhodnem pisnem naročilu prejmejo 

po elektronski pošti, vendar najkasneje do dneva predložitve vlog. 

 
Številka: 430-00008/2020-2 
Moravske Toplice, 15. 4. 2020 

Občina Moravske Toplice: 
                                                                    Župan 
                                                                                                                                                       Alojz GLAVAČ, l.r.  
 
 
 

mailto:majda.lipic.prosic@moravske-toplice.si
https://www.moravske-toplice.si/za-obcane/razpisi-in-objave/


POGOJI IN MERILA 
ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2020 

 
Z merili je vzpostavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril izračuna 
skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom izračunanih 
točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za 
program in/ali področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja. 
Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. 

 
SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV 

Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji: 
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  

 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, 
VELIKOST VADBENE SKUPINE/POTREBNO ŠTEVILO VADEČIH (koeficient popolnosti skupine):  

 športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih! Z merili je 
določena optimalna velikost vadbene skupine: če izvajalec prijavi manjše število udeležencev, se število točk 
proporcionalno zmanjša. Večje število vključenih ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

 

PREGLEDNICA A-1 PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI:                                        
ŠV-PRO, RE, ŠSTA 

ŠV-PRO                      
do 5 let 

ŠV-PRO                      
do 15, 19 let 

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT     
STAREJŠIH 

velikost skupine/število vključenih 10 15 15 10 

 

PREGLEDNICA A-2 PRIPRAVLJALNI PROGRAMI 

PRIPRAVLJALNI PROGRAMI:                                                                
ŠV-PRI 

ŠV-PRI                                        
U-6 in U-7 

ŠV-PRI                            
U-8 in U-9 

ŠV-PRI                           
U-10 in U-11) 

velikost skupine/število vključenih 8 10 10 

 

PREGLEDNICA A-3 TEKMOVALNI PROGRAMI 

TEKMOVALNI PROGRAMI:                                                             
ŠV-USM, KŠ ČLANI/CE 

ŠV-USM                   
U-12/13; U-

14/15 

ŠV-USM                                  
U-16/17; U-

18/19 
KŠ ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine/število vključenih 8 6 4 

KŠP: velikost skupine/število vključenih 12 12 12 

 

IŠP/MI (individualne športne panoge, miselne igre): upoštevajo se rezultati posameznika  
KŠP (kolektivne športne panoge): upoštevajo se rezultati ekipe   

 
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni kader):  

 športni programi zahtevajo različno angažiranost različno izobraženega/usposobljenega strokovnega kadra. Z 
merili so določene naslednje stopnje vrednotenja: 

o stopnja 1: vodja z dokazano strokovno izobrazbo/usposobljenostjo vodi programe ŠV-PRO, RE, ŠSTA. 
o stopnja 2: vodja z dokazano strokovno izobrazbo/usposobljenostjo vodi programe ŠV-PRI. 
o stopnja 3: vodja z dokazano strokovno izobrazbo/usposobljenostjo vodi programe ŠV-USM. 

 

PREGLEDNICA B KOREKCIJA: STROKOVI KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 

korekcijski faktor strokovni kader 0,250 0,500 1,000 

 
 
 
 
 
 
 



UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (korekcija športni objekt):  

 športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih z različnimi stroški uporabe. Izvajalcem LPŠ, ki 
športne programe izvajajo v/na plačljivih športnih objektih, se uporaba športnih objektov ovrednoti z uporabo 
korekcijskih faktorjev:  

o skupina 1: zunanje površine za šport (nogometno igrišče, pokrito strelišče…). 
o skupina 2: pokriti športni objekti (šolska telovadnica, plesna dvorana,…). 
o skupina 3: drugi športni objekti (športna dvorana…….). 
Če se športni program izvaja v/na več športnih objektih, se korekcijski faktor izračuna po proporcionalnih 
deležih glede na uporabo posameznih objektov do priznanega letnega obsega vadbe. 
Uporaba športnega objekta se izvajalcu ovrednoti le v primeru, če v postopku JR predloži zahtevana dokazila 
o stroških nastalih z uporabo športnega objekta.  

 

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKT skupina 1 skupina 2 skupina 3 

korekcijski faktor športni objekt 0,250 0,500 1,000 

 
PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE (število ur vadbe; 1 ura = 60 minut):  

 vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni športni program (vadbeno skupino) prizna tolikšen letni obseg vadbe, kot 
ga sam predvidi ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je določeno z merili (preglednice št. 1 do 8). 

ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA:  

 v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna: 
o ŠV-PRO: največ po dve skupini v vsakem od razpisanih programov: do 5, do 15 in do 19 let, 
o ŠV-PRI: največ po ena skupina v vsakem od razpisanih programov: U-6; U-7: U-8; U-9: U-10; U-11. 
o ŠV-USM: največ po ena skupina v vsakem od razpisanih programov: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19. 
o KŠ: največ ena skupina, 
o RE: največ pet skupin,  
o ŠSTA: največ dve skupini. 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE 

Celoletni programi za otroke in mladino praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).  
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje 
gibalnih zmogljivosti mladih. V ponudbi programov ob enakih pogojih LPŠ daje prednost športnim društvom. 
 
ŠV-PRO predstavljajo programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom, koristno preživljanje prostega 
časa; njihov namen pa ni udeležba na tekmovanjih in doseganje športnih rezultatov. Programe ŠV-PRO praviloma 
izvajajo (in prijavljajo) društva s pretežno rekreativno naravnanostjo. 
 
ŠV-PRI predstavljajo programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge (prednostni šport) in 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 vključeni v starostne skupine od 6 do 11 let praviloma ne morejo 
postati registrirani športniki in rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne upoštevajo. Programe ŠV-PRI 
izvajajo (in prijavljajo) športna društva, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih selekcij z vrhom v članski tekmovalni 
ekipi. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM:  

ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi športni objekt in strokovni kader/skupina 

ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi športni objekt in strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠV-PRO 

CELOLETNI PROSTOČASI PROGRAMI 
ŠV-PRO                      
do 5 let 

ŠV-PRO                      
do 15 let 

ŠV-PRO                      
do 19 let 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 



 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠV-PRI 

CELOLETNI PRIPRAVLJANI PROGRAMI 
ŠV-PRI               

U-6 in U-7 
ŠV-PRI                   

U-8 in U-9 
ŠV-PRI                

U-10 in U-11 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 

število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 

 
PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH 

Programi športne rekreacije (RE) in starejših (ŠSTA) praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). 
 
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in tekmovalnega športa in je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti 
odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter 
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Celoletni programi predstavljajo pestro izbiro organizirane športne vadbe. 
  
ŠSTA predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih; praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna 
športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja 
ustvarjalne življenjske energije.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

RE: celoletni športnorekreativni programi odraslih strokovni kader in športni objekt/skupina 

ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi starejših strokovni kader in športni objekt/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 3 RE in ŠSTA 

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI 
PROGRAMI 

RE ŠSTA 

število ur vadbe/tedensko 2 2 

število tednov 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 

 
ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

ŠV-USM zajema športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo 
načrtno skrb za mlade športnike. Dosežen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli tekmovalni sezoni (oziroma v letu 
2019) prijavljene tekmovalne skupine ŠV-USM razvršča v dve (2) kakovostni ravni: 

 RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
o IŠP/MI: v isti starostni skupini se vsi prijavljeni tekmovalci izkažejo z rezultatom na uradnem DP oziroma na 

uradni jakostni lestvici NPŠZ ali dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat na uradnem DP NPŠZ (končna lestvica lige). 

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

 IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini nastopajočih na 
uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino pa dokažejo 
nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ. 

 KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 

 Če število udeleženih na uradnem DP NPŠZ ne dosega normativov iz Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, se vadbena skupina razvrsti v III. kakovostno raven. 

 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi  strokovni kader in športni objekt/skupina 

 
 
 



PREGLEDNICA ŠT. 4-1 ŠV-USM (II. RAVEN) 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI 
ŠV-USM                         
U-12/13 

ŠV-USM                      
U-14/15 

ŠV-USM                     
U-16/17 

ŠV-USM                    
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 4 4 6 6 

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 160 160 240 240 

 

PREGLEDNICA ŠT. 4-2 ŠV-USM (I. RAVEN) 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI 
ŠV-USM                         
U-12/13 

ŠV-USM                      
U-14/15 

ŠV-USM                     
U-16/17 

ŠV-USM                    
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 6 6 8 8 

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 240 240 320 320 

 
ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V programe KŠ 
se uvrščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih 
športnikov in tekmujejo v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka.  
kakovostnega športa odraslih razvrščajo v tri (3) kakovostni ravni: 

 RAVEN III.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:  
o IŠP/MI: 4 tekmovalci z rezultatom v tretji tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma na uradni 

jakostni lestvici NPŠZ. 
o KPŠ: ekipa z rezultatom  v zadnjih dveh tretjinah uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 

 RAVEN II.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
o IŠP/MI: 4 tekmovalci z rezultatom v drugi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma na uradni 

jakostni lestvici NPŠZ. 
o KŠP: ekipa z rezultatom v drugi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 

 RAVEN I.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
o IŠP/MI: z rezultati priznana kategorizacija v skladu s »Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v RS IŠP« 4 tekmovalci z doseženo kategorizacijo DR in/ali vsaj 4 tekmovalci z 
rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma na uradni jakostni lestvici NPŠZ. 

o KŠP: ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig). 
Če število udeleženih na uradnem DP NPŠZ ne dosega normativov iz Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, se vadbena skupina razvrsti v III. kakovostno raven. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

KŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin 
športni objekt in materialni 
stroški/skupina 

 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 KŠ 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI 
ČLANSKE 
EKIPE  III. 

RAVEN 

ČLANSKE 
EKIPE  II. 
RAVEN 

ČLANSKE 
EKIPE   I. 
RAVEN 

število ur vadbe/tedensko 4 6 8 

število tednov 40 40 40 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 160 240 320 

 
 
 
 
 



ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Na obstoječih športnih objektih in površinah za šport v naravi se izvajajo športni programi, s tem pa nastajajo stroški, 
ki jih občina lahko sofinancira, če upravljavec v postopku JR dokaže, da je objekt neobhoden za izvajanje na JR 
prijavljenih športnih programov.   
 
V 2020 za sofinanciranje obratovalnih stroškov športnih objektov lahko kandidirajo prijavitelji, ki so hkrati izvajalci 
športnih programov in upravljavci športnih objektov, na katerih se programi izvajajo. Športni objekti (preglednica št. 
8) so uporabnikom na razpolago s pripadajočimi objekti (garderobe, sanitarije, tuši). Če pripadajoči objekti niso v 
uporabi, se število točk ustrezno zniža. Končno višino točk določi Komisija. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI OBJEKT: SOFINANCIRA SE: 

OBJEKT: obratovalni stroški materialni stroški/objekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 8 ŠPORTNI OBJEKTI 

OBRATOVALNI STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV 
VELIKO 
IGRIŠČE 

MALO 
IGRIŠČE - 1 

MALO 
IGRIŠČE - 2 

MALA 
TELOVADNICA 

STRELIŠČE 

okvirne dimenzije objekta 
do 110 x 70 

m 
do 50 x 30 m do 40 x 20 m do 25 x 15 m do 6 mest 

opis (podlaga) trava trava asfalt parket trda 

opis (lega) zunanje zunanje zunanje pokrito pokrito 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT 110 50 30 40 15 

 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, ki pretežno s prostovoljnim delom uveljavljajo 
interese v športu in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj 
vseh pojavnih oblik športa. V letu 2020 se za vrednotenje delovanja društev upoštevajo: 

 DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto =  3 točke), 

 ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1 točka), 

 ŠTEVILO VADEČIH: število na JR priznanih popolnih vadbenih skupin (1 skupina = 10 točk), 
Vsakemu izvajalcu se pri vsakem kriteriju prizna največ 100 točk.  
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/leto-član-skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
TRADICIJA V 

LETIH 
PLAČANA 

ČLANARINA 
VADBENE 
SKUPINE 

točke/leto-član-skupina 3 1 10 

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

    

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativno združenje športnih društev v občini in osrednja civilnodružbena 
organizacija na področju športa. Z merili je določeno sofinanciranje njene dejavnosti: za vsakega aktivnega člana 
(društvo, klub) se ji prizna 100 točk za delovanje. 
 
 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
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 tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja po teh merilih.  
 
Med druge športne prireditve prištevamo množične športne prireditve in športne prireditve lokalnega pomena, ki 
upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V letu 2020 se na 
JR vsakemu izvajalcu ovrednotita največ dve (2) športni in/ali rekreacijski prireditvi. 
 
 



 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
 

ŠPORTNE PRIREDITVE  MERILO ZA VREDNOTENJE: 

lokalne, občinske, državne, mednarodne športne prireditve materialni stroški/prireditev 

 

PREGLEDNICA ŠT. 10 ŠPORTNE PRIREDITVE 

ODMEVNOST PRREDITVE lokalna regionalna državna mednarodna 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 5 10 15 20 

MNOŽIČNOST PRIREDITVE do 50 51 - 100 101 - 200 nad 201 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80 

USTREZNOST PRIREDITVE 
izvajalec ni 

ŠD 
ŠD: 

netekmovalno 
ŠD: 

tekmovalno 

ŠD: 
tekmovalno  
(za otroke) 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 5 10 15 20 

 
Pri vrednotenju športnih prireditev v izvedbi Občinske športne zveze se upoštevajo ista merila. 
 
 
 

 


