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 PRILOGA I 

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV V OB�INI DOBREPOLJE 

S temi pogoji, merili in normativi se opredeljujejo glavni stroškovni elementi, ki so prisotni v vseh 
dejavnostih in panogah, ter služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev. 
Strokovna komisija lahko s predstavniki izvajalca na osnovi zapisnikov tekmovanj, uradnih biltenov, 
registracij tekmovalcev, dnevnikov vadbe, evidence �lanstva, vpla�il �lanarin, vadnin, denarnih 
prispevkov ipd. preveri to�kovni izra�un posameznega programa glede na število vadbenih skupin, 
števila tekmovalcev ali udeležencev v posameznih športnih programih. 
Ve�ina vadbenih skupin v netekmovalnih športih ima vadbeno sezono, ki ni enaka koledarskemu letu. 
Zato je smiselna razdelitev na PREJŠNJO in PRIHODNJO vadbeno sezono. Prejšnja sezona je ta, ki 
se je, oziroma se bo zaklju�ila v teko�em letu (letu pred letom, za katerega se sprejema prora�un), 
prihodnja sezona pa je tista, ki se bo zaklju�ila v prihodnjem letu (letu za katerega se sprejema 
prora�un). 
Pri na�rtu vadbe se upošteva prihodnja sezona, medtem ko se dnevniki vadbe oddajajo za prejšnjo 
sezono. 
V kolikor se ugotovi, da trenerski dnevnik ne izkazuje dejanskega stanja (razlika med vpisanim 
številom prisotnih in dejansko prisotnim; razlika med vpisanimi �lani in pla�animi vadninami, 
�lanarinami, denarnimi prispevki ipd.) in se pojavi v planu za naslednje leto se društvo v celoti �rta iz 
sofinanciranja za naslednje leto. 
 

4.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  

4.1.1. GIBALNA IN ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

4.1.1.1. Programa “Zlati son�ek” in “Ciciban planinec” 

propagandni material - tekmovalne knjižice, zna�ke, plakati, priro�niki  - 3,5 to�k/posameznik 
(v organiziranih skupinah, v VVO in društvih) 

1.1.1.2. Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.  

Splošna dolo�ila: 
V 60 urne programe predšolskih otrok se ne uvrsti tiste programe, ki potekajo v obliki tedenskih te�ajev. 
V 60 urne programe predšolskih otrok se ne uvrsti tiste programe, pri katerih denarni prispevek 
staršev presega neko razumno vrednost, ki jo vsako leto dolo�i ob�inski svet pri sprejemu letnega 
programa športa. Prednost pri dodelitvi in koriš�enju športnih objektov v ob�ini imajo tisti izvajalci, ki 
ne presegajo tega zneska. 
Izjema prejšnjega dolo�ila so tisti programi, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, vendar so po 
dolo�ilih “Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Ob�ini Dobrepolje” izpadli 
iz programa tekmovalnega športa. Seveda morajo ukvarjanje s tekmovalnim športom ustrezno 
dokazati. 
Izvajalci, ki izvajajo 60 urne programe predšolskih otrok koristijo javne športne objekte brezpla�no 
(izvajalec mora imeti status, da deluje v javnem interesu). �lanstvo posamezne vadbene skupine mora 
biti sestavljeno iz ob�anov ob�ine Dobrepolje (vsaj 70%). 
 

strokovni kader, objekt - 60 ur na skupino (20 otrok/skupina) 

objekt - 20 to�k/ura 

strokovni kader - 15 to�k/ura 
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4.1.1.3. Program “Nau�imo se plavati” 

20 urni te�aj - 8 otrok/skupina 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

najemnina bazena - dejanski strošek 

prevoz - dejanski strošek 

propagandno gradivo - dejanski strošek 

Temeljno dolo�ilo: Športno dejavnost pod to�ko 4.1.1.2. lahko vodijo samo strokovnjaki z diplomo 
Fakultete za šport ali amaterski strokovni kader z ustrezno strokovno usposobljenostjo s podro�ja 
športa za to starostno dobo. 

4.1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

4.1.2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

4.1.2.1.1. Programa “Zlati son�ek” in “Krpan” 

propagandni material - tekmovalne knjižice, zna�ke, plakati, priro�niki  - 3,5 to�k/posameznik 
(v organiziranih skupinah v OŠ in društvih) 

4.1.2.1.2. Program “Nau�imo se plavati” 

20 urni te�aj - 8 otrok/skupina 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

najemnina bazena - dejanski strošek 

prevoz - dejanski strošek 

propagandno gradivo - dejanski strošek 

4.1.2.1.3. Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine 

Splošna dolo�ila: 
V 80 urne programe predšolskih otrok se ne uvrsti tiste programe, ki potekajo v obliki tedenskih te�ajev. 
V 80 urne programe osnovnošolskih otrok se ne uvrsti tiste programe, pri katerih denarni prispevek 
staršev presega neko razumno vrednost, ki jo vsako leto dolo�i ob�inski svet pri sprejemu letnega 
programa športa. Prednost pri dodelitvi in koriš�enju javnih športnih objektov v ob�ini imajo tisti 
izvajalci, ki ne presegajo tega zneska. 
Izjema prejšnjega dolo�ila so tisti programi, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, vendar so po 
dolo�ilih “Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Ob�ini Dobrepolje” izpadli 
iz programa tekmovalnega športa. Seveda morajo ukvarjanje s tekmovalnim športom ustrezno 
dokazati. 
Izvajalci, ki izvajajo 80 urne programe osnovnošolskih otrok, koristijo javne športne objekte 
brezpla�no (izvajalec mora imeti status, da deluje v javnem interesu). �lanstvo posamezne vadbene 
skupine mora biti sestavljeno iz ob�anov ob�ine Dobrepolje (vsaj 70%). 
 

strokovni kader, objekt - 80 ur na skupino (do 20 otrok/skupino) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 
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4.1.2.1.4. Program tekmovanj OŠ na nivoju ob�ine Dobrepolje 

Vrednostni elementi: 

sodniki - dejanski strošek  

materialni stroški                             - dejanski strošek   

prehrana - 3 to�ke/posameznik/tekmovanje/dan 

prevozi - najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja 

4.1.2.1.5. Program tekmovanj OŠ nad nivojem ob�ine Dobrepolje 

Vrednostni elementi: 

sodniki - dejanski strošek   

prehrana - 6 to�k/posameznik/ tekmovanje/dan  

materialni stroški                             - dejanski strošek   

prevoz - najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja  

Temeljno dolo�ilo: V igrah z žogo pripada 1 spremljevalec na ekipo, v individualnih športih 1 
spremljevalec na 10 tekmovalcev. Sofinancira se program tekmovanj OŠ, katere za teko�e leto 
sprejme študijska skupina profesorjev in u�iteljev športne vzgoje in je potrjen od vodstev OŠ.  

4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Splošna dolo�ila: 
Vrednotenje vadbenih in tekmovalnih programov izvajalcev, ki izpolnjujejo programe v individualnih 
in kolektivnih športih, ter miselnih igrah in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. Programi so lahko razdeljeni na ve� 
stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifi�nosti športne zvrsti. 
V podro�je tekmovalnega športa se uvrstijo tisti programi, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo tudi 
kriterij, da je nacionalna panožna zveza izvajalca �lanica OKS–ZŠZ. 
V tekmovalnem športu lahko izvajalec prikaže posameznega tekmovalca samo v eni vadbeni skupini. 
V primeru podvajanja trenerskih ur (vadba dveh ali ve� vadbenih (starostnih) skupin pri istem trenerju 
isto�asno), se opravi ustrezna korekcija (matemati�ni prera�un) pri urah strokovnega kadra posamezne 
vadbene skupine. 
Pri urah strokovnega kadra se upošteva samo tisti del obsega vadbe, pri katerem je soudeležen trener 
(vaditelj). Kvote ur individualnega treninga, pri katerem trener ni soudeležen, se ne upošteva. Seveda 
pa se ta del ur upošteva pri izpolnitvi zahteve po minimalnem obsegu vadbe. 
Pri urah objekta se upošteva samo tisti del obsega vadbe, ki je bil dejansko opravljen na objektu. 
Ve�ina športnih panog ima tekmovalno sezono, ki ni enaka koledarskemu letu. Zato je smiselna 
razdelitev na PREJŠNJO in PRIHODNJO tekmovalno sezono. Prejšnja tekmovalna sezona je ta, ki se 
je, oziroma se bo zaklju�ila v teko�em letu (letu pred letom, za katerega se sprejema prora�un), 
prihodnja sezona pa je tista, ki se bo zaklju�ila v prihodnjem letu (letu za katerega se sprejema 
prora�un). 
Pri na�rtu vadbe se upošteva prihodnja sezona, medtem ko se dnevniki vadbe oddajajo za prejšnjo 
sezono. Prejšnja sezona je tudi podlaga za izra�un kakovosti športnih dosežkov. 
 
 

Športne šole 

Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne šole, pod pogoji: 
• vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje, 
• da je športna panoga na dani stopnji uvrš�ena v Prioriteto športnih panog. 
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Stopnje športnih šol 

• I. stopnja (cicibani, cicibanke), 
• II. stopnja (mlajši de�ki,deklice), 
• III. stopnja (starejši de�ki,deklice), 

Sofinancira se: 

• strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in to�k iz tabele 3.), 
• objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2 in to�k iz tabele 3.), 
• materialne stroške programa (tabela 4.1.), 
• stroške meritev in spremljanja treniranosti (tabela 4.2.), 
• stroške zavarovanja (tabela 4.3.). 

4.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

strokovni kader, objekt - 80 ur na vadbeno skupino (10 otrok/skupina) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 

4.1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 

4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 

Splošna dolo�ila: 
V 80 urne programe srednješolske mladine se ne uvrsti tiste programe, ki potekajo v obliki tedenskih 
te�ajev. 
V 80 urne programe srednješolske mladine se ne uvrsti tiste programe, pri katerih denarni prispevek 
staršev presega neko razumno vrednost, ki jo vsako leto dolo�i ob�inski svet pri sprejemu letnega 
programa športa. Prednost pri dodelitvi in koriš�enju športnih objektov v ob�ini imajo tisti izvajalci, ki 
ne presegajo tega zneska. 
Izjema prejšnjega dolo�ila so tisti programi, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, vendar so po 
dolo�ilih “Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Ob�ini Dobrepolje” izpadli 
iz programa tekmovalnega športa. Seveda morajo ukvarjanje s tekmovalnim športom ustrezno 
dokazati. 
Izvajalci, ki izvajajo 80 urne programe srednješolske mladine, koristijo javne športne objekte 
brezpla�no (izvajalec mora imeti status, da deluje v javnem interesu). �lanstvo posamezne vadbene 
skupine mora biti sestavljeno iz ob�anov ob�ine Dobrepolje (vsaj 70%). 
 

strokovni kader, objekt - 80 ur na vadbeno skupino (do 20 mladih/skupino) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 

4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

Splošna dolo�ila: Velja kot pri 4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

Športne šole 

Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo mladinske športne šole, pod pogoji: 
• vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje, 
• da je športna panoga na dani stopnji uvrš�ena v Prioriteto športnih panog. 
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Stopnje športnih šol 

• IV. stopnja (mlajši mladinci,mladinke), 
• V. stopnja (starejši mladinci, mladinke). 

Sofinancira se: 

• strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in to�k iz tabele 3.), 
• objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in to�k iz tabele 3.), 
• športnikom državnega razreda se doda 600 to�k, 
• športnikom mladinskega razreda se doda 300 to�k. 

4.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

strokovni kader, objekt - 80 ur na vadbeno skupino (10 mladih/skupina) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 

4.2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

4.2.1. Interesna športna dejavnost študentov 

strokovni kader, objekt - 80 ur na skupino (do 20 študentov/skupina) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 

4.3. ŠPORTNA REKREACIJA 

Splošna dolo�ila: 
Izvajalci programa rekreacije, ki se vrši na zunanjih objektih, ki ne potrebujejo dnevnega vzdrževanja 
(asfaltna igriš�a, planinske poti, smu�iš�a, ceste ipd.) niso upravi�eni do sofinanciranja objekta. 

 

Vrednotenje programov 

strokovni kader, objekt - 80 ur na skupino (20 �lanov/skupina) 

strokovni kader - 15 to�k/ura (starejši nad 65 let) 

objekt - 20 to�k/ura 

4.4. KAKOVOSTNI ŠPORT  

V kakovostni šport sodijo priprave �lanskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vklju�itev v programe vrhunskega športa in jih program 
rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v 
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov. 

Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, 
prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po dolo�ilih državnih panožnih zvez. Trening tekme se ne 
obravnavajo posebej, so v ciklusu vadbe. 

Sofinancira se:  

• objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in to�k iz tabele 3.). 
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4.5. VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda po dolo�ilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije. 

Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravi�eni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah 
kategorizirane športnike s statusom športnika mednarodnega , svetovnega ali perspektivnega razreda v 
športnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. 

Sofinancira se:  

• objekt in strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in to�k iz tabele 3.). 

Kategoriziranim športnikom po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez Slovenije se 
izpla�uje športni dodatek v višini: 

1. športnik svetovnega razreda: 100.000 to�k 
2. športnik mednarodnega razreda: 75.000 to�k 
3. športnik perspektivnega razreda: 50.000 to�k 

Vrednost to�ke za vrhunski šport je odvisna od števila upravi�encev in višine razpoložljivih sredstev v 
prora�unu Ob�ine Dobrepolje. 

4.6. ŠPORT INVALIDOV 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

Vrednotenje programov 

strokovni kader, objekt - 80 ur na skupino (10 invalidov/skupina) 

strokovni kader - 15 to�k/ura 

objekt - 20 to�k/ura 

5.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V ŠPORTU 

 
 
 
Splošna dolo�ila: 
Izobraževanje v posamezni športni panogi se sofinancira samo tistim izvajalcem Nacionalnega 
programa športa, ki izvajajo segmente Nacionalnega programa športa v ob�ini Dobrepolje ve� let 
zapored (najmanj dve leti). 

Za pridobitev strokovne usposobljenosti na podro�ju športa se sofinancira: 

Izobraževanje (pridobitev izobrazbe) - kotizacija do 500 to�k/posameznika 

Usposabljanje (sodniški te�aji) - kotizacija do 200 to�k/posameznika 

Izpopolnjevanje (licen�ni seminarji) - trenerji - kotizacija do 150 to�k/posameznika 

 - sodniki - kotizacija do 100 to�k/posameznika 
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5.10. DELOVANJE DRUŠTEV  

1.10.1. Delovanje društev 

Splošna dolo�ila: 
Da se prizna vadbena skupina za sofinanciranje pri delovanju društev v razli�nih segmentih športa 
ali koriš�enju brezpla�nih objektov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
⋅ izpolnjen mora biti temeljni pogoj o številu tednov (36) oziroma število ur vadbe letno (80 ur 

pedagoških = 60 obi�ajnih ur). Vadba se lahko izvaja v odprtih in zaprtih objektih. 
⋅ minimalni  denarni prispevek v posamezni vadbeni skupini, ki ga vsako leto dolo�i ob�inski 

svet za program, kjer so udeleženci iz OŠ, SŠ, študentje in ostali. V kolikor dolo�i društvo nižji 
denarni prispevek se opravi matemati�na korekcija vpisanih �lanov s pla�anim denarnim 
prispevkom. 

⋅ Pri delovanju društev se za društveni prostor upošteva lahko samo društvena pisarna (max 
velikost znaša lahko 30 m2). V kolikor ob�ina pokriva vzdrževanje športnega objekta se 
društveni prostor ne upošteva. 

⋅ na seznamu v trenerskem dnevniku za pridobitev pokritega objekta mora biti vpisanih 
minimalno število �lanov s pla�ano vadnino  v razli�nih športnih panogah: 

 
VADBA V TELOVADNICI OŠ DOBREPOLJE 

 
PANOGA 

ŠTEVILO 
VPISANIH 

POVPRE�JE LETNO 
PRISOTNIH 

Aerobika 20 15 
Splošna vadba starejši-e 15 12 
Košarka 15 12 
Mali nogomet 15 12 
Odbojka 15 12 
Rokomet 15 12 
Namizni tenis 12 10 

 

VADBA V MANJŠI DVORANI 
 

PANOGA 
ŠTEVILO 
VPISANIH 

POVPRE�JE LETNO 
PRISOTNIH 

Aerobika 15 12 
Splošna vadba starejši-e 12 10 
Strelstvo 10 5 
Namizni tenis 10 6 
Šah 10 8 

 

VADBA V NARAVNEM OKOLJU 
 

PANOGA 
ŠTEVILO 
VPISANIH 

POVPRE�JE LETNO 
PRISOTNIH 

Mali nogomet 15 12 
Odbojka 15 12 
Košarka 15 12 
Rokomet 15 12 
Tenis 10 6 
Balinanje 12 8 

 

Vsak aktivni �lan društva s pla�ano �lanarino 5 to�k 
Vsaka organizirana vadbena skupina v netekmovalni dejavnosti (ND) 200 to�k 
Vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD) 500 to�k 
Vsak m2 društvenega prostora 10 to�k 
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Ligaško tekmovanje ekip- regijski nivo 200 to�k 
Ligaško tekmovanje ekip- medob�inski nivo 100 to�k 
Ligaško tekmovanje ekip- ob�inski nivo 50 to�k 
Udeležba na turnirjih 20 to�k 

 

5.10.2. Delovanje Zveze športnih organizacij Dobrepolje in njenih organov: 

Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v ob�insko športno zvezo. Financira se 
delovanje Zveze športnih organizacij Dobrepolje in njenih organov: 

Vsak �lan zveze 1000 to�k 
Delovanje organov ZŠO 1000 to�k 
Delovanje odborov ZŠO 1000 to�k 

 

Program ob�ine Dobrepolje na podro�ju športa planira, da bo Zveza športnih organizacij Dobrepolje (v 
nadaljevanju: strokovna služba) za ob�ino Dobrepolje sodelovala pri pripravi in izvajala vsa strokovna 
opravila (javni razpis, priprava pogodb z izvajalci, izdelava pravilnikov, priprava osnutka prora�una za 
šport, nadzor nad izvajanjem programov, izdelava poro�il za ministrstvo itd.). Zveza bo tudi izvajalec 
programov na podro�ju šolskega športa (plavalni te�aj; usklajevanje programa šolskih tekmovanj z 15 
ob�inami in Ministrstvom) promocijskih športnih prireditev in izvajalec tekmovanj odraslih (odbojka 
F+D liga, tenis-turnir, namizni tenis-liga, košarka-liga, nogomet-liga, keglanje-turnir). Strokovna služba 
bo usklajevala in nudila strokovno pomo� pri na�rtovanju dejavnosti izvajalcev in ob�ine Dobrepolje na 
podro�ju športa. Strokovna služba bo vršila nadzor nad porabo prora�unskih sredstev in izvajanja 
izbranih programov. 

6. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM 

Ob izvajanju programov športa, oziroma za pomembne dosežke v mednarodnem športu, organizacijske 
dosežke, jubileje, se bodo podeljevala primerna priznanja. Priznanja, ki se v celoti financirajo iz javnih 
sredstev: 

plaketa mala - 25 to�k/kos 

plaketa srednja - 35 to�k/kos 

plaketa velika - 50 to�k/kos 

7. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Splošna dolo�ila: 
Športni objekti izven ob�ine Dobrepolje se ne priznajo za sofinanciranje. 
V kolikor lokalna skupnost pokriva stroške vzdrževanja javnih športnih objektov izvajalci niso 
upravi�eni do nadomestila za športne objekte. 

Pri objektih se upošteva samo tekmovalna ali vadbena površina. Do sredstev za vzdrževanje športnih 
objektov so upravi�eni samo tisti izvajalci Nacionalnega programa športa, ki imajo športni objekt v 
lastništvu in sami skrbijo za njegovo upravljanje in vzdrževanje. 

V kolikor izvajaleci uporabljajo za izvajanje Nacionalnega programa športa objekte, ki nimajo zna�aja 
javnih športnih objektov se izvajalcem upošteva višino izkazanih stroškov glede na velikost objektov 
(m2), števila vadbenih skupin in števila ur uporabe teh športnih objektov. 
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8. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 

8.1. Promocijske prireditve 

Lokalna skupnost bo sofinancirala tisto športno prireditev, ki promovira ob�ino ali ima velik pomen za 
razvoj dolo�ene športne zvrsti v ob�ini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množi�nost pri 
nastopajo�ih, obisku gledalcev, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za 
razvoj športa v ob�ini.Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno športno prireditev v teko�em letu. 
Na osnovi zgornjih kriterijev lahko dobi prireditev naslednje število to�k: 

Množi�nost nastopajo�ih (vsak nastopajo�i 1T) Od 1 do 1000 T 
Obisk gledalcev (vsak gledalec 0,5 T) Od 1 do 1000 T 
Vrhunstvo kot spektakel Od 1 do 500 T 
Razvoj športa v ob�ini Od 1 do 1000 T 
Medijska pokritost Od 1 do 500 T 

 
Društvo lahko prijavi za sofinanciranje samo eno promocijsko športno prireditev letno. 

8. 2. Tekmovanja odraslih 

V tekmovanje odraslih spadajo športno-rekreativna tekmovanja ekip in posameznikov na ob�inskem in 
medob�inskem nivoju. Pri ''Tekmovanja odraslih'' (trim prvenstva) se sofinancira samo materialne 
stroške tekmovanj (sodniki, priznanja, objekt ipd.) 

Za organizacijo in izvedbo tekmovanj se sofinancira: 

organizacija in propaganda - 200 to�k/tekmovanje 

izvedba - 100 to�k/tekmovanje 

Temeljno dolo�ilo: obvezna je vsaj 70% participacija stroškov s strani udeležencev. 

9. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODRO�JU ŠPORTA 

Informacijski sistem vsebuje podatke s podro�ja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja 
športa in športnih programov ter razvide, ki so dolo�eni z Zakonom o športu. 

Informacijske baze za potrebe lokalne skupnosti 1000 to�k 
Nakup tehnologije 3000 to�k 
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TABELE: 

1.   ŠTEVILO UR VADBE IN MINIMALNO ŠTEVILO TEKMOVANJ LETNO 

Individualne športne panoge in miselne igre 

Tabela 1.1.: 

I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV.stopnja V. stopnja KŠ 
Športna panoga 

V T V T V T V T V T V T 
Karate Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Smu�arski skoki Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Strelstvo Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Namizni tenis Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Tenis Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Minimalno štev. ur 160  160  200  250  250  250  

 
Kolektivne športne panoge 

Tabela 1.2.: 

I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV.stopnja V. stopnja KŠ 
Športna panoga 

V T V T V T V T V T V T 
Košarka Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Nogomet Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Odbojka Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Rokomet Do 240 6 Do 400 8 Do 800 8 Do 1100 10 Do 1100 10 Do 320 10 

Minimalno štev. ur 160  160  200  250  250  250  

 
Legenda: V – število ur vadbe na leto 
 T – minimalno število tekmovanj (tekem) na leto 
 Minimalno štev. ur – minimalno število ur vadbe na leto 

Pogoji za uvrstitev programa v podro�je tekmovalnega športa: 

• izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur, 
• izvajalec v kolektivnem športu mora z ekipo sodelovati v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne 

zveze ali odigrati vsaj minimalno število uradnih tekem na leto, 
• izvajalec v individualnem športu mora s posamezniki sodelovati na vsaj minimalnem številu 

tekmovanj na leto ali sodelovati na vsaj 70% tekmovanj v okviru nacionalne panožne zveze. 

V. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 

Tabela 2: 

Športna panoga I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV. stopnja V. stopnja KŠ 
Karate 10 10 10 10 10 10 
Smu�arski skoki 6 6 6 6 6  
Strelstvo   6 8 8 8 
Namizni tenis  6 6 8 8 8 
Tenis 8 8 6 6 4 4 
Košarka 12 12 12 12 12 12 
Nogomet 12 18 18 18 18 18 
Odbojka  12 12 12 12 12 12 
Rokomet 14 14 14 14 14 14 
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3.   VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT 

Tabela 3: 

VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA STROKOVNI KADER OBJEKT 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 15 20 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 15 20 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 15 20 
Interesna športna vzgoja mladine 15 20 
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 15 20 
Športna rekreacija 15 20 
Kakovostni šport odraslih 15 20 
Šport invalidov 15 20 

4.   OSTALI STROŠKI PROGRAMA (samo na prvih treh stopnjah) 

4.1. Materialni stroški vadbe (na tekmovalca) 
Tabela 4.1.:  

Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Karate 100 150 175 
Smu�arski skoki 500 700 900 
Strelstvo 300 350 500 
Namizni tenis 300 350 500 
Tenis 300 400 600 
Košarka 200 250 300 
Nogomet 200 250 300 
Odbojka 200 250 300 
Rokomet 200 250 300 

4.2. Stroški meritev in spremljanja treniranosti (na tekmovalca) 
Tabela 4.2.:  

Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Karate 150 150 150 
Smu�arski skoki 150 150 150 
Strelstvo 150 150 150 
Namizni tenis 150 150 150 
Tenis 150 150 150 
Košarka 150 150 150 
Nogomet 150 150 150 
Odbojka 150 150 150 
Rokomet 150 150 150 

4.3. Stroški zavarovanja (na tekmovalca) 
Tabela 4.3.:  

Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Karate 50 50 50 
Smu�arski skoki 50 50 50 
Strelstvo 50 50 50 
Namizni tenis 50 50 50 
Tenis 50 50 50 
Košarka 50 50 50 
Nogomet 50 50 50 
Odbojka 50 50 50 
Rokomet 50 50 50 
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KRITERIJI ZA IZRA�UN RAZREDOV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG 

KAZALCI KAKOVOSTI ŠPORTNIH DOSEŽKOV: 

A) KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 
1. Nastopanje na tekmovanjih 

STOPNJE: od I do V KŠ 
V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze za naslov ekipnega DP 10 % 8 % 
Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji, memoriali, pokal, itd.) 5 % 4 % 
Ne nastopa 0 % 0 % 

 
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu (v ligaškem tekmovanju pod okriljem zveze) 

STOPNJE: od I do V KŠ 
V 1. petino sodelujo�ih ekip 30 % 28 % 
V 2. petino sodelujo�ih ekip 26 % 24,5 % 
V 3. petino sodelujo�ih ekip 22 % 21 % 
V 4. petino sodelujo�ih ekip 18 % 17,5 % 
V 5. petino sodelujo�ih ekip 14 % 14 % 

 
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (evropski pokal, celinski pokal, itd.) 

STOPNJE: od I do V KŠ 
Se uvrsti 0 % 4 % 
Se ne uvrsti 0 % 0 % 

 
B) INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE 

1. Nastopanje na tekmovanjih 
STOPNJE: I, II, III IV, V, KŠ 

V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze za naslov DP 10 % 8 % 
Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji, memoriali, pokal, itd.) 5 % 4 % 
Ne nastopa 0 % 0 % 

 
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov (upoštevaje tudi morebitne kvalifikacije) 

STOPNJE: I, II, III IV, V, KŠ 
V 1. petino posameznikov 30 % 20 % 
V 2. petino posameznikov 26 % 17,5 % 
V 3. petino posameznikov 22 % 15 % 
V 4. petino posameznikov 18 % 12,5 % 
V 5. petino posameznikov 14 % 10 % 

 
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (pod okriljem mednarodne zveze – kot �lan 
slovenske reprezentance) 

STOPNJE: I, II, III IV, V, KŠ 
Se uvrsti 0 % 12 % 
Se ne uvrsti 0 % 0 % 

 

Izvajalec lahko na osnovi kazalcev kakovosti športnih dosežkov pridobi najve� 40 odstotkov. 
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KAZALCI RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE: 

1. Olimpijska panoga  
Da 10 % 
Ne 5 % 

 
2. Pogoji za šport v ob�ini 

Objekt ali površine za vadbo v kraju 10 % 
Objekta ali površine NI v kraju 0 % 

 
3. Tradicija v ob�ini 

25 in ve� let neprekinjenega delovanja  10 % 
15 do 24 let neprekinjenega delovanja 8 % 
10 do 14 let neprekinjenega delovanja 7 % 
5 do 9 let neprekinjenega delovanja 6 % 
Manj kot 5 let neprekinjenega delovanja 5 % 

 
4. Število aktivnih tekmovalcev izvajalca z veljavno licenco 

a) kolektivni športi: b) individualni športi in miselne igre: 
100 in ve� 15 %  50 in ve� 15 % 
50 do 99 13 %  25 do 49 13 % 
30 do 49 11 %  15 do 24 11 % 
15 do 29  9 %  8 do 14  9 % 
Manj kot 15 7 %  Manj kot 8 7 % 

 
5. Število društev vklju�enih v nacionalno panožno zvezo 

a) kolektivni športi (število ekip v kategoriji): b) individualni športi in miselne igre (število 
 tekmovalno aktivnih društev): 

100 in ve� 15 %  50 in ve� 15 % 
50 do 99 13 %  25 do 49 13 % 
25 do 49 11 %  13 do 24 11 % 
10 do 24  9 %  5 do 12  9 % 
Manj kot 10 7 %  Manj kot 5 7 % 

 
Izvajalec lahko na osnovi razširjenosti športne panoge pridobi najve� 60 odstotkov. 

RAZREDI 

Na osnovi pridobljenih odstotkov se športne panoge razvrsti v 10 razredov: 
1.razred Nad 96 do 100 % 
2.razred Nad 91 do 95 % 
3.razred Nad 86 do 90 % 
4.razred Nad 81 do 85 % 
5.razred Nad 76 do 80 % 
6.razred Nad 71 do 75 % 
7.razred Nad 66 do 70 % 
8.razred Nad 61 do 65 % 
9.razred Nad 56 do 60 % 

10.razred Nad 51 do 55 % 
 
Program izvajalca, ki zbere  50 in manj odstotkov glede na razširjenost in kakovost se uvrsti v 
sofinanciranje netekmovalnih programov.  
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