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PRAVILNIK 
O POSTOPKU IN MERILIH ZA 

SOFINANCIRANJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI _________



RAVNANJE/UPRAVLJANJE IN 
(SO)FINANCIRANJE ŠPORTA 

IZ JAVNIH VIROV

IZHODIŠČE:  primerjava dokumentov in postopkov na relacijah

• NACIONALNO - LOKALNO

• STRATEŠKO – IZVEDBENO/OPERATIVNO

NACIONALNO STRATEŠKI 
DOKUMENTI LOKALNO

Zakon o športu (ZSpo)
Pravilnik o postopkih in merilih 

za sofinanciranje LPŠ

Nacionalni program športa 
(NPŠ) in Izvedbeni načrt NPŠ

Strategija razvoja športa oz.
dolgoročni program razvoja

NACIONALNO IZVEDBENI 
DOKUMENTI LOKALNO

Letni program športa v RS Letni program športa v LS

JR za sofinanciranje LPŠ v RS JR za sofinanciranje LPŠ v LS



PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

ZGRADBA DOKUMENTA:

PRAVILNIK:

• vsebinski del,

• postopkovni del.

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI:

• razvrščanje športnih panog,

• splošni pogoji vrednotenja,

• merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov,

• merila in kriteriji za vrednotenje razvojnih dejavnosti,

• merila in kriteriji za vrednotenje delovanja društev in 
njihovih zvez,

• merila in kriteriji za vrednotenje športnih prireditev.



PRAVILNIK - VSEBINA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ

javni interes, izvajalci LPŠ, pravica do sofinanciranja

JAVNI INTERES V ŠPORTU (3. člen):
• izvajanje prednostnih nalog (NPŠ) in zagotavljanje sredstev iz javnih financ

IZVAJALCI LPŠ (4. člen):
• športna društva in zveze športnih društev,

• drugi izvajalci (zavodi, gospodarske družbe, zasebniki…) 

PRAVICA DO SOFINANCIRANJA (5. člen):
• registrirani s sedežem v občini v skladu z zakonodajo (ZDru, ZGD-1, ZZ); 

pogoj: registrirani najmanj eno leto (opcije)! 

• prostorski, materialni, strokovni pogoji (objekt, kader, finance),

• urejena evidenca o članstvu in o udeležencih programov,

• izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa.

POMEMBNO: PREDNOST PRI VREDNOTENJU IMAJO 
ŠPORTNA DRUŠTVA (POD ENAKIMI POGOJI) !



PRAVILNIK - VSEBINA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

PODROČJA ŠPORTA (6. člen): po NPŠ 2014-23

ŠPORTNI PROGRAMI:
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasni),

• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP),

• obštudijske športne dejavnosti (ŠŠtu),

• športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v KŠ/VŠ (ŠVOM usmerjeni),

• kakovostni šport  (KŠ),

• vrhunski šport (VŠ),

• šport invalidov (ŠI),

• športna rekreacija (RE),

• šport starejših (ŠSta).

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

RAZVOJNE DEJAVNOSTI (usposabljanje/izpopolnjevanje; založništvo, IKT…)

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (delovanje društev in zvez, zavodov)

ŠPORTNE PRIREDITVE (mednarodne, druge, promocijske prireditve)

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST



PRAVILNIK - VSEBINA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

LETNI PROGRAM ŠPORTA (7. člen)

LETNI PROGRAM ŠPORTA (LPŠ):
• opredeli vsa področja, ki so v koledarskem letu (kot javni interes) sofinancirana 

iz proračuna občine (le tista, ki jih občina DEJANSKO sofinancira).

POSTOPEK SPREJEMANJA LPŠ:
• predolg LPŠ PRIPRAVI pristojni organ občinske uprave (priporočljivo je, da v 

postopku oblikovanja sodeluje organizirana civilna športna sfera),

• Občinska Športna zveza daje SOGLASJE (MNENJE) k dokumentu,

• Občinski svet OBRAVNAVA in SPREJME LPŠ.

Z LPŠ SE DOLOČI:
• PROGRAME/PODROČJA športa, ki se sofinancirajo v koledarskem letu,

• OBSEG in VRSTO dejavnosti (koliko in katere programe se sofinancira),

• VIŠINO PRORAČUNSKIH SREDSTEV za področja (v %),

• DODATNE POGOJE in ZAHTEVE za vrednotenje (po potrebi).

LPŠ JE KLJUČNI DOKUMENT OBČINE ZA JAVNO SOFINANCIRANJE ŠPORTA!



PRAVILNIK - POSTOPEK
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 
komisija za izvedbo JR, postopek izvedbe JR

KOMISIJA ZA IZVEDBO JR (8. člen):
• SESTAVA: odločitev o sestavi je domena župana,

• NALOGE: vodenje in nadzor postopka javnega razpisa (JR),

JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK  (8. – 13. člen):
• POSTOPEK: se izvede skladno z ZUP-om (razpisna dokumentacija),

• ODPIRANJE in DOPOLNITEV (nepopolnih) vlog,

• SKLEP O IZBIRI (izvajalcev in programov) izda OBČINSKA UPRAVA,

• PRITOŽBENI POSTOPEK: (dvofazni postopek z možnostjo sprožitve 
upravnega spora),

• JAVNA OBJAVA REZULTATOV JR!



PRAVILNIK - POSTOPEK
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

POGODBA z izvajalci, spremljanje izvajanja LPŠ

POGODBA Z IZBRANIMI IZVAJALCI (15. člen):
• POGODBO po zaključenem postopku JR z izbranimi izvajalci podpiše 

župan (elementi pogodbe – podrobneje opredeljeni),

ZAČASNO SOFINANCIRANJE (16. člen):
• instrument zavarovanja neprekinjenega sofinanciranja športnih 

organizacij za primer nesprejetja lokalnega proračuna!

SPREMLJANJE IZVAJANJA LPŠ (17. člen):
• instrument preverjanja DEJANSKEGA izvajanja športnih programov, 

ki so sofinanciranji iz proračuna lokalne skupnosti. 

• KDO in KAKO izvaja nadzor nad uresničevanjem pogodbenih 
obveznosti izvajalcev?



• IZVAJALCI LPŠ – PRAVICA DO SOFINANCIRANJA:

• LETNI PROGRAM ŠPORTA: 

 postopek priprave: določitev področij športa, vrste in obsega, višine 
proračunskih sredstev

 postopek sprejemanja LPŠ: Občinski svet (soglasje/mnenje OŠZ)

• JAVNI RAZPIS:

 imenovanje komisije in njene naloge

 postopek izvedbe (dopolnitev vlog, pritožbeni rok…)

• POGODBA Z IZVAJALCI: 

• SPREMLJANJE IZVAJANJA LPŠ – ANALIZA:

 načini in metode spremljanja – predlogi za izboljšave LPŠ

 namenska poraba dodeljenih sredstev (?)

PRAVILNIK - POSTOPEK
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

ZAKLJUČNI POUDARKI - POVZETEK



• STRUKTURA DOKUMENTA:
 tekstualna (vsebinska) opredelitev vsakega področja,

 opredelitev uporabljenih KRITERIJEV/MERIL

 TABELARIČNI prikaz (preglednice)

 POENOSTAVLJENA VERZIJA MERIL: vsa področja niso opremljena z merili in 
tabelami, zato je uporabljen zapis: „kriteriji/merila za program/področje… 
in višina proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za…“

• MOŽNOSTI (PRISTOJNOSTI) LPŠ PO POSAMEZNIH PODROČJIH ŠPORTA:
 omogočajo primerno fleksibilnost meril!

• USKLADITEV Z APLIKACIJO (app2.sport.si):
 pri navedbi vsakega programa/področja športa je desno zgoraj zapisana 

šifra, ki je usklajena z IN NPŠ in z aplikacijo MIZŠ – LPŠ Občine!

• KRITERIJI-MERILA in TABELE-PREGLEDNICE: 
 uporabljeni kriteriji/merila in tabele/preglednice so INFORMATIVNEGA

značaja. Vsi kazalci vrednotenja se PRIREDIJO konkretnim potrebam občin.

PRAVILNIK - MERILA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

IZHODIŠČA:



PRAVILNIK - MERILA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

VSEBINA

Za vsa področja športa (razen 6.2.: ŠPORTNI OBJEKTI in 6.6. DRUŽBENA 
ODGOVORNOST ŠPORTA) je uveljavljen TOČKOVNI SISTEM!

MERILA OPREDELJUJEJO VSA PODROČJA ŠPORTA (po NPŠ, IN NPŠ):

• 6.1. ŠPORTNI PROGRAMI

• 6.2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

• 6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

• 6.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

• 6.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

• 6.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA



PRAVILNIK - MERILA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG

OPCIJA 1: 
v sistem razvrščanja so vključeni le izvajalci, ki izvajajo športne programe 
tekmovalnega značaja (ŠVOM usmerjeni, KŠ, VŠ)! Oblikovanje različnih 
kakovostnih skupin! Izvajalci z več zbranimi točkami so višje rangirani, njihovi 
programi (so lahko) bolje vrednoteni!

OPCIJA 2:
v sistem razvrščanja se vključijo vsi izvajalci (tudi ŠVOM prostočasni, ŠŠtu, ŠI, 
RE, ŠSta)! Izvajalci, ki ne dosežejo določene kvote točk, izpadejo iz sistema 
vrednotenja!

KRITERIJI RAZVRŠČANJA:
• RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE

• USPEŠNOST/KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE

• POMEN ŠPORTNE PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE

PRIPOROČILO:

Razvrščanje športnih panog ni priporočljivo za občine manjšim številom 
izvajalcev tekmovalnih programov (v sklopu tekmovanj NPŠZ)!



PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

6.1. ŠPORTNI PROGRAMI – izhodiščni kriteriji:

 PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI:

(koeficient popolnosti skupine): različne vadbene skupine zahtevajo 

različno število vadečih (narava vadbe, starost…)

 UPORABA PRIMERNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA: 

(korekcija športni objekt): različne športne panoge uporabljajo 

različne športne objekte in površine za šport v naravi (preglednica A)

 VODENJE PROGRAMA S STRANI PRIMERNEGA KADRA:

(korekcija strokovni kader): različne programe vodi različno

usposobljen/izobražen športni kader (preglednica B)

 SPLOŠNI POGOJ UDELEŽBE V PROGRAMIH ISTEGA IZVAJALCA:

isti udeleženec je lahko prijavljen le v ENEM športnem programu ISTEGA

IZVAJALCA (ne glede na to, v kolikih programih dejansko sodeluje)!



PRAVILNIK - MERILA
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

ŠVOM prostočasno; ŠVOM PP; ŠŠtu:

6.1.2.: ŠVOM prostočasno: 

6.1.2.1.: promocijski športni programi: (MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP), 

6.1.2.2.: šolska športna tekmovanja: (ŠŠT na vseh nivojih),

6.1.2.3.: dodatne ure športne dejavnosti v šoli: (oddelki z dodatno ponudbo, ZŽS),

6.1.2.4.: celoletni športni programi: (programi športnih društev netekmovalno),

6.1.2.5.: programi v počitnicah in pouka prostih dnevih: (občasni programi),

6.1.3.: ŠVOM PP:

6.1.3.1.: celoletni športni programi ŠVOM PP: (programi za otroke in mladino PP),

6.1.3.2.: športne prireditve za otroke in mladino PP: (regijska in nacionalna raven)

6.1.4.: OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI:

6.1.4.1.: celoletni športni programi in športne prireditve študentov.

POMEMBNO: NI NUJNO, DA BODO V LPŠ VKLJUČENI VSI (NAŠTETI) PROGRAMI!



PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ; KŠ, VŠ:

6.1.5.: ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: 

6.1.5.1.: OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE: (pogoji za pridobitev statusa), 

6.1.5.2.: programi ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: (pretežno izvajajo v ŠD),

MOŽNOST: več kakovostnih ravni glede na tekmovalne dosežke tekmovalcev/ekip,

DODATNO: kategorizirani športniki MLR, PR.

6.1.6.: KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ):
6.1.6.1.: uporaba športnih objektov za programe KŠ:

MOŽNOST: več kakovostnih ravni glede na tekmovalne dosežke tekmovalcev/ekip,

DODATNO: kategorizirani športniki DR.

6.1.7.: VRHUNSKI ŠPORT (VŠ):
6.1.7.1.: programi vrhunskih športnikov v ŠD: kategorizirani športniki MR, SR, OR,

6.1.7.2.: zaposlovanje vrhunskih trenerjev:

6.1.7.5.: nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem: (ločeno športniki/trenerji),

6.1.7.6.: delovanje olimpijsko univerzitetnega centra:

POMEMBNO: NI NUJNO, DA BODO V LPŠ VKLJUČENI VSI (NAŠTETI) PROGRAMI!



PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

ŠI, RE, ŠSta:

6.1.8.: ŠPORT INVALIDOV (ŠI): 
6.1.8.1.: občinske športne šole invalidov:

6.1.8.2.: pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev:

6.1.8.3.: državna prvenstva športnikov invalidov:

6.1.8.4.: programi vrhunskih športnikov invalidov:

6.1.9.: ŠPORTNA REKREACIJA (RE):
6.1.9.1.: zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo:

6.1.9.2.: celoletni ciljni športno rekreativni programi:

6.1.9.3.: pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja:

6.1.9.4.: množične delavske športne prireditve:

6.1.9.5.: področni centri gibanja za zdravje:

6.1.10.: ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta):
6.1.10.1.: skupinska gibalna vadba starejših:

6.1.10.2.: zaposlovanje strokovno izobraženega kadra v ŠSta:

6.1.10.4.: športni programi za istočasno športno vadbo razširjene družine:

6.1.10.5.: športno družabne medgeneracijske prireditve:



PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

razvojne dejavnosti, organiziranost, športne prireditve:

6.3.: RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
6.3.1.: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:

6.3.2.: statusne pravice športnikov in trenerjev:

6.3.3.: založništvo v športu:

6.3.4.: znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu:

6.3.5.: informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa:

6.4.: ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
6.4.1.: delovanje športnih organizacij: (športnih društev, zvez in zavodov),

6.5.: ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
6.5.1.: športne prireditve: (velike mednarodne, druge, promocijske prireditve),

6.5.4.: športna dediščina in muzejska dejavnost v športu:

POMEMBNO: NI NUJNO, DA BODO V LPŠ VKLJUČENI VSI (NAŠTETI) PROGRAMI!



PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

PRIMER: opredelitev področja, kriteriji, preglednice

OPREDELITEV PODROČJA: Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine (ŠVOM prostočasno) potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in
mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča
prednost športnim društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!

KRITERIJI: S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

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

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4 ŠVOM PROSTOČASNO

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(netekmovalni programi vadbe)

PREDŠOLSKI                   
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let)

MLADINA                                          
(do 19 let)

velikost skupine/minimalno št. udeležencev 10 15 15

število ur vadbe/tedensko 2 2 2

število tednov 30 30 30

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 60 60

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 60

1.1.4.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI ŠVOM prostočasno: 
app/šifra: 6.1.2.4.1. app/šifra: 6.1.2.4.3.



• RAZVRŠČANJE športnih panog: DA ali NE?
• TOČKOVNI SISTEM: enotna vrednost točke ali več vrednosti (po področjih)?
• DILEMA: kam uvrstiti skupine 6-11 let, ki vadijo z namenom udejstvovanja na 

tekmovanjih, a niso registrirani pri NPŠZ (ZSpo določa mejo 12 let)? Lahko so: 
 ŠVO prostočasno (programi s povečanim obsegom) ali 
 ŠVO usmerjeni (pripravljalni programi)!

• OBSEG VADBE: glede na tekmovalne dosežke ekipe/posameznikov (več ravni)?
• UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV: brezplačna?; razpon kor. faktorja?
• UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV: število priznanega obsega programov v 

korelaciji z razpoložljivimi kapacitetami (javnih) športnih objektov!
• SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŠTEV: samo športna društva?
• USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE: nerealizirani programi usposabljanja 

in/ali izpopolnjevanja v danem koledarskem letu?
• ŠPORTNI PROGRAMI VIZ: v majhnih občinah (ena šola in vrtec): možnost izbire 

neposredne pogodbe z izvajalcem (brez javnega razpisa)?

PRAVILNIK - MERILA 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 
ZAKLJUČNI POUDARKI: vprašanja in dileme



PRAVILNIK 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

PRAKTIČNI PRIMER – priprava LPŠ - 1:

OBČINA SPREJME LPŠ PO PODROČJIH ŠPORTA:

 6.1. ŠPORTNI PROGRAMI:
 6.1.2. ŠVOM prostočasno:

 6.1.2.1.: promocijski športni programi, 
 6.1.2.2.: šolska športna tekmovanja,
 6.1.2.4.1.: celoletni športni programi.

 6.1.5. ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ:
 6.1.5.2.1.: ŠVO usmerjeni v KŠ/VŠ,
 6.1.5.2.2.: ŠVM usmerjeni v KŠ/VŠ,
 6.1.5.2.3.: programi kategoriziranih (MLR).

 6.1.6. KAKOVOSTNI ŠPORT:
 6.1.6.1.1.: uporaba športnih objektov,
 6.1.6.1.2.: programi kategoriziranih (DR).

 6.1.7. VRHUNSKI ŠPORT:
 6.1.7.1.1.: programi vrhunskih športnikov 

(MR, SR, OR).

 6.1.9. ŠPORTNA REKREACIJA:
 6.1.9.2.: celoletni ciljni programi športne 

rekreacije.

 6.1.10. ŠPORT STAREJŠIH:

 6.1.10.1.: skupinska gibalna vadba ŠSta,
 6.1.10.4.: športni programi istočasne vadbe 

razširjene družine.

 6.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
 6.3.1.1. USPOSABLJANJE – IZPOPOLNJEVANJE

 6.3.1.1.2.:  izpopolnjevanje v športu.

 6.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
 6.4.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

 6.4.1.1.1.:  delovanje športnih društev na 
lokalni ravni.

 6.4.1.1.2.: delovanje športnih zvez na lokalni 
ravni (posebna pogodba; ni predmet JR).

 6.5. ŠPORTNE PRIREDITVE/PROMOCIJA:
 6.5.1.: ŠPORTNE PRIREDITVE

 6.5.1.2.: druge športne prireditve.

 6.2. ŠPORTNI OBJEKTI:
 6.2.5.: upravljanje in vzdrževanje javne 

športne infrastrukture 
(posebna pogodba; ni predmet JR).



RAZPOREDITEV SREDSTEV PO PODROČJIH ŠPORTA V LPŠ:

app/šifra PROGRAM/PODROČJE ŠPORTA
proračunska 

postavka SREDSTVA ODSTOTEK

6.1.2.1. 
6.1.2.2.

ŠVOM PROSTOČASNO: promocijski športni programi in ŠŠT. 3.500,00 € 7,00 %

6.1.2.4.1. ŠVOM PROSTOČASNO: celoletni športni programi.

20.000,00 € 40,00%6.1.5.2.1.
6.1.5.2.2.  
6.1.5.2.3.

ŠVOM USMERJENI: celoletni programi otrok in mladine, programi 
kategoriziranih športnikov MLR (PR).

6.1.6.1.1.   
6.1.6.1.2.

KAKOVOSTNI ŠPORT: uporaba športnih objektov in programi 
kategoriziranih športnikov (DR). 4.000,00 € 8,00 %

6.1.7.1.1. VRHUNSKI ŠPORT: programi vrhunskih športnikov (MR, SR, OR).

6.1.9.2. ŠPORTNA REKREACIJA: celoletni ciljni programi športne rekreacije.

7.500,00 € 15,00 %6.1.10.1.
6.1.10.4.

ŠPORT STAREJŠIH: skupinska gibalna vadba in istočasna vadba 
razširjene družine.

6.3.1.1.2. USPOSABLJANJE-IZPOPOLNJEVANJE: izpopolnjevanje v športu. 1.500,00 € 3,00 %

6.4.1.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ: delovanje športnih društev. 7.500,00 € 15,00 %

6.5.1.2. ŠPORTNE PRIREDITVE: druge športne prireditve. 6.000,00 € 12,00 %

SKUPAJ PROGRAMI/PODROČJA ŠPORTA (na JR): 50.000,00 € 100,00 %

6.4.1.1.2. Delovanje OBČINSKE športne zveze (ni predmet JR). 2.500,00 €

6.2. UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (ni predmet JR). 30.000,00 €

PRAVILNIK 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

PRAKTIČNI PRIMER – priprava LPŠ - 2:



• VRTEC:  programa: MS, NSP;

• ŠOLA: programi: ZS, KRP, NSP, ŠŠT.

• NOGOMETNI KLUB:
– program ŠVOM usmerjeni (7),
– program KŠ (1),
– izpopolnjevanje, delovanje društev, 

športne prireditve.

• PLANINSKO DRUŠTVO:
– programi ŠVOM prostočasno (4),
– programi RE (3),
– programi ŠSta (2),
– izpopolnjevanje, delovanje društev, 

športne prireditve.

• ROKOMETNI KLUB:
– programi ŠVOM usmerjeni (6),
– program KŠ (1),
– izpopolnjevanje, delovanje društev.

• SMUČARSKO SKAKALNI KLUB:
– programi ŠVOM usmerjeni (6),
– programi KŠ (1),
– programi RE (2)
– izpopolnjevanje, delovanje društev, 

športne prireditve.

• ŠD NAMIZNI TENIS:
– programi ŠVOM usmerjeni (8),
– izpopolnjevanje, delovanje društev, 

športne prireditve.

• ŠD PARTIZAN:
– programi ŠVOM prostočasno (4),
– programi RE (8),
– delovanje društev, športne prireditve.

• ŠAHOVSKI KLUB:
– programi ŠVOM usmerjeni (2),
– programi KŠ (1),
– programi RE (1),
– delovanje društev, športne prireditve.

PRAVILNIK 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

PRAKTIČNI PRIMER – priprava LPŠ - 3:

PRIJAVA IZVAJALCEV NA JAVNI RAZPIS (50.000,00 €):



SEZNAM UPORABLJENIH DOKUMENTOV:

1. Zakon o športu (ZSpo) – delovna verzija: 20.6.2016; 

2. Nacionalni program športa 2014-23 – april 2014; 

3. Izvedbeni načrt NPŠ 2014-23 – avgust 2014;

4. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini –
delovna verzija: oktober 2016;

5. Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji – december 2013;

6. Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih 
tekmovalnega športa različnih kakovostnih stopenj in 
starostnih kategorij s pojasnili – delovna verzija: oktober 2015.

DOKUMENTI SO (modro obarvani) NA VOLJO: www.olympic.si!

PRAVILNIK 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

UPORABLJENI DOKUMENTI:



INFORMACIJE, POMOČ, SVETOVANJE, 
PRIPRAVA DOKUMENTOV:

Olaf GRBEC: 
tel.: 041 697 978

E-naslov: gol-sport@siol.net

E-naslov: olaf.grbec@gmail.com

Andrej CEVC:
tel.: 041 726 898

E-naslov: grosuplje@olympic.si

INFORMACIJE:

REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ:

• Ljubljana,

• Ljubljana-okolica,

• Koper, 

• Nova Gorica,

• Postojna, 

• Jesenice,

• Novo mesto,

• Brežice,

• Celje,

• Velenje,

• Slovenj Gradec,

• Maribor;

• Moravske Toplice,

• Kranj,

• Ptuj.

PRAVILNIK 
o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

DODATNE INFORMACIJE, SVETOVANJE, POMOČ:

mailto:gol-sport@siol.net
mailto:olaf.grbec@gmail.com
mailto:grosuplj@olympic.si

