
LPŠ NA LOKALNI RAVNI 
REGIJSKI POSVET 



PREDSTAVITEV 

•  Izhodišča LPŠ na lokalni ravni 

•  Pregled programov in področij, ki jih sofinancira LPŠ 

•  Poročanje o izvajanju LPŠ 

•  Podrobnejše opredelitve, ki jih občinski svet določi z Odlokom 
 
•  Odlok in postopki javnega razpisa 

•  Merila in kriteriji za izbor izvajalcev LPŠ 

•  Razprava 



IZHODIŠČA 

PRAVNA PODLAGA: 
•  Nacionalni program športa v RS 2014-2023 
•  Izvedbeni načrt NPŠ 
•  Zakon o športu 
•  Strategija razvoja športa v občini 

GLAVNI CILJI NPŠ: 
•  zagotoviti sofinanciranje športa iz javnih virov v višini 100 €/ prebivalca; skupaj 200 mio € na letni 

ravni  
•  povečati delež športno dejavnih odraslih na 70% 
•  v skupnem deležu športno dejavnih odraslih povečati delež redno športno dejavnih za 5 odstotnih 

točk 
•  povečati delež aktivnih v strokovno vodenih programih za 3 odstotne točke 
•  povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3% 
•  obdržati število vrhunskih športnikov 
•  povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega sistema 



LPŠ - NAMEN 

•  določa področja in programe športa, ki jih občina sofinancira v posameznem letu 

•  določa obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti 

LPŠ naj upošteva strukturo in prednostne naloge opredeljene v NPŠ. 
 
Izvajanje LPŠ določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze.  



LPŠ - POSTOPKI 

 
Občinski svet z ODLOKOM podrobneje določi: 
a)  Izvajalce posameznih programov in področij LPŠ 
b)  Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranja LPŠ 
c)  Način določitve sofinanciranja 
d)  Postopek izbire in sofinanciranja LPŠ 
e)  Način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju 
f)  Način izvajanja nadzora nad pogodbami 
 

Izvajanje LPŠ na lokalni ravni določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske 
športne zveze   

občina sprejme sklep o začetku postopka JR  
imenuje Komisijo (predsednik + min 2 člana), ki vodi postopek JR 



KOMISIJA ZA IZVEDBO JR 
Skladno z 20. členom ZŠpo-1 občinski svet imenuje komisijo za izvedbo JR (min 3 člani). 
Priporočila (pristojnost občine): 
•  čim več različnih panog, vsaj polovica članov naj bo strokovnjakov športa  
•  struktura: predstavniki občine, OŠZ, lokalnih klubov/ društev 

Tolmačenje 20. člena (MIZŠ, 19.3.2019) 
•  upošteva se splošna klavzula o nasprotju interesov, ki predstavlja osnovno varovalko pri 

preprečevanju korupcijskih tveganj, netransparentnega, nezakonitega ali neetičnega ravnanja 
•  vključitev te klavzule ne pomeni, da člani komisij JR ne bi smeli biti člani na primer športnih 

organizacij, niti ne pomeni, da bi vsak videzu nasprotja interesov pomenil nujno izključitev možnosti 
kandidiranja za člane katerega od organov oziroma sodelovanje obstoječega člana pri zadevah 
poslovanja 

•  določba pomeni opomnik o obveznosti posameznika, da pristojno osebo obvesti o dejanskem in 
možnem nasprotju interesov oz. možnem videzu nasprotja interesov 

•  Pri ugotovljenem nasprotju interesov oziroma videzu le-tega se mora posameznih izločiti 
•  Lahko pa nadrejeni presodi tudi, da ne gre za okoliščine, ki bi izločitev zahtevale (odločitev glede na 

okoliščine posameznega konkretnega primera) 



LPŠ - IZVAJALCI 
Občinski sveti z ODLOKOM podrobneje določi izvajalce: 
•  se pravočasno prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo pogoje 
•  imajo sedež v občini 
•  so najmanj eno leto registrirani in opravljajo športno dejavnost 
•  izvajajo programe, ki jih opredeljujeta Odlok/ LPŠ 
•  imajo zagotovljene vse pogoje za kakovostno izvedbo programov (materialni, kadrovski, 

finančni) 
•  so uspešno izvajali sofinancirane programe preteklo leto 
 

Športna društva in športne zveze imajo pod enakimi pogoji prednost. 

Izvajalci programov (kot jih določa Zšpo-1): 
•  športna društva in zveze registrirane v RS 
•  športna društva in zveze v zamejstvu 
•  zavodi za šport 
•  pravne osebe registrirane za športno dejavnosti 
•  zavodi, ki izvajajo javno veljavne programe 
•  samostojni podjetniki 
•  zasebni športni delavci 



ŠPORTNI OBJEKTI IN 
POVRŠINE V NARAVI 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI             
V ŠPORTU 

ORGANIZIRANOST 
ŠPORTA 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN 
PROMOCIJA ŠPORTA 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA 
ODGOVORNOST                 

V ŠPORTU 
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LPŠ – ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA 

VRHUNSKI ŠPORT 
 

olimpijski, svetovni in mednarodni 
razred 

KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

registrirani športniki 
državni razred  

ŠVOM USMERJENI  
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

(od 10 oz. 12 let – 23 let) 
registrirani športniki,  

mladinski in perspektivni razred 

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  
 

(predšolski, šolski, mladinski) 
ŠPO

RT	  IN
VALIDO

V	  	  	  
(prostočasna	  športna	  vzgoja,	  tekm

ovalni	  
program

i	  in	  rekreacija)	  

ŠVOM S 
POSEBNIMI 
POTREBAMI 

OBŠTUDIJSKE 
ŠPORTNE 

DEJAVNOSTI 
 

(študentje / od 18 let)  

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

 

(odrasli /  po 18 oz.25 
letu) 

ŠPORT STAREJŠIH 
 

(65+ let) 



PROGRAMI ŠPORTA 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

Programi, ki so usmerjeni v DNEVNO ZAGOTAVLJANJE VSAJ ENE URE INTENZIVNE IN KAKOVOSTNE 
ŠPORTNE VADBE vse starostne skupine otrok in mladine: 
•  programi otrok in mladine, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ; celoletni (min 60-urni) programi, ki se 

izvajajo v ŠD, v katere so vključeni otroci od 6 do 10 oz. 12 let: šola hokeja, otroška atletika, šola plavanja, ipd) 
•  programi Zavoda Planica: Zlati sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati, …, ki jih lahko izvajajo ŠD 
•  športni programi med prostimi dnevi: aktivne počitnice, športni vikend 
•  posebni športni progami za otroke in mladino, ki so socialno izključeni, prekomerno prehranjeni, otroci tujcev in 

migrantov 
•  dodatne ure športne vzgoje v šolah (na primer: ure športne vzgoje v podaljšanem bivanju, ki jih izvajata učitelj 

in športni pedagog) 

FINANCIRANJE 
•  strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu 
•  uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov 

MERILA: 
•  cena programa 
•  kompetentnost kadra 
•  število vadečih 



PROGRAMI ŠPORTA 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

ŠVOM s posebnimi potrebami se financira pretežno s področja vzgoje in izobraževanja. 
Spodbuja se sodelovanje šol in športih društev ter športnih zvez na lokalni ravni za izvedbo gibalnih programov za 
otroke in mladino s posebnimi potrebami. 
Financira se celoletne programe (min 60 ur). 
 
FINANCIRA SE: 
•  strokovni kader  
•  uporaba športnih objektov za te programe in prireditve 

MERILA: 
•  cena programa 
•  kompetentnost kadra 
•  število vadečih 
 



PROGRAMI ŠPORTA 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Športni programi otrok in mladine, katerih cilj je doseganje vrhunskih rezultatov.  
Sem se uvrščajo kakovostni programi, ki jih izvaja strokovni kader v športnih društvih in panožnih zvezah in se 
nadgrajujejo v trening posamezne športne panoge.  
Registrirani športniki (od 10 oz. 12 let do mlajših članskih kategorij-odvisno od panoge) = nastop na vsaj eni tekmi 
letno 
 
FINANCIRA SE: 
•  strokovni kader; zaposlovanje strokovno izobraženega kadra v občinskih panožnih športnih šolah, prednostno v 

panožnih centrih OKS-ZŠZ ali ŠD 
•  uporaba športnih objektov za izvedbo programov in prireditve 
•  priprava in udeležba na tekmovanjih  
 
MERILA: 
•  kompetentnost kadra 
•  konkurenčnost športne panoge 
•  število vadečih 
•  nacionalni/ lokalni pomen športne panoge 
•  število športnikov oziroma razširjenost panoge 
•  uspešnost športne panoge  



PROGRAMI ŠPORTA 
Kakovostni šport 

Predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport; uvrščamo vse 
športnike in ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki: 
•  ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika  
•  tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka in na 

mednarodnih tekmovanjih  
•  so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ; pridobijo status državnega razreda 
 
FINANCIRANJE 
•  uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, zlasti programov športnikov in športnih ekip s 

statusom športnikov državnega razreda  
•  strokovni kader NI predmet sofinanciranja 
•  plačilo športnikov za njihovo udejstvovanje NI predmet sofinanciranja 

MERILA: 
•  kompetentnost kadra 
•  konkurenčnost športne panoge 
•  število vadečih 
•  nacionalni/ lokalni pomen športne panoge 
•  število športnikov oziroma razširjenost panoge 
•  uspešnost športne panoge  



PROGRAMI ŠPORTA 
Vrhunski šport 

Športni programi namenjeni športnikom mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda.  
Spodbuja in sofinancira se: 
•  sofinanciranje programov  
•  zaposlovanje vrhunskih trenerjev v panožnih športnih centrih (šolah) 
•  sofinanciranje nagrad športnikom in trenerjem na vrhunske dosežke 
•  povečanje konkurenčnosti programov vrhunskega športa 
•  sistemska opredelitev za uveljavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev (zaposlovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, 

usklajevanje študijske in športne kariere) 
 
FINANCIRA SE: 
•  uporaba športnih objektov za programe vrhunskega športa 
•  strokovni kader 
•  priprave in udeležba na tekmovanjih  
•  NE: Individualna plačila športnikov za nastopanje za športno organizacijo  
 
MERILA: 
•  kompetentnost kadra 
•  konkurenčnost športne panoge 
•  število vadečih 
•  nacionalni/ lokalni pomen športne panoge 
•  število športnikov oziroma razširjenost panoge 
•  uspešnost športne panoge  



PROGRAMI ŠPORTA 
Obštudijske športne dejavnosti 

Spodbuja in sofinancira se: 
•  privlačne in cenovno dostopne obštudijske športne dejavnosti 
•  preko sofinanciranja ponudnikov ter storitev se spodbuja nižje cene športnih storitev  (vstopnina na športni 

objekt, izposoja športne opreme, vadnina) 
•  celoletne športne programe (min 60 ur), ki imajo pomemben zdravstveni učinek v kraju študija 
•  športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni, ki imajo visok zdravstveni učinek 
 
FINANCIRA SE: 
•  uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti 
•  strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (min 60 ur)  
•  strokovni izobražen kader za izvajanje športnih prireditev, ki imajo pomemben zdravstveni učinek 

MERILA: 
•  cena programa 
•  kompetentnost kadra 
•  število vadečih 



PROGRAMI ŠPORTA 
Športna rekreacija 

Športni programi (vadba), ki imajo visok zdravstveni učinek.  
Sofinancira se programe: 
•  celoletne ciljni športno-rekreativni programi (glede na spol, starost, posebne potrebe, … 
•  pilotni programi (razvoj programov) za krepitev zdravja in dobrega počutja 
•  področne množične športne prireditve z vsebinami, ki imajo visok zdravstveni učinek 
•  programi športne rekreacije, ki povezujejo športne in zdravstvene organizacije 
•  zaposlovanje izobraženega strokovnega kadra za organizacijo in izvedbo celoletne (min 60 ur) vadbe, ki ima 

visok zdravstveni učinek 
•  vzpostavitev informacijske točke o objektih na športno-turističnih destinacijah 
 
FINANCIRA SE: 
•  strokovni kader  
•  najem objektov 
 
MERILA: 
•  cena programa 
•  kompetentnost strokovnega kadra 
•  število vadečih 



PROGRAMI ŠPORTA 
Šport starejših 

Športnorekreativna dejavnost ljudi nad 65. letom starosti 
 
Spodbuja se:  
•  skupinska gibalna vadba starejših na površinah v naravi in urbanem okolju 
•  povezovanja športnih, upokojenskih in zdravstvenih organizacij za izvedbo programov 
•  prilagoditev športnih objektov in opreme za starejšo populacijo 
•  zaposlovanje ustrezno strokovno izobraženega kadra za izvedbo programov 
•  medgeneracijsko povezovanje skozi šport: brezplačna uporaba javnih objektov za športno dejavnost 

razširjene družine, programi za istočasno športno vadbo razširjene družine, brezplačni ogled športnih 
prireditev starih staršev in vnukov, športno-družabne medgeneracijske prireditve 

 
FINANCIRA SE: 
•  ustrezno izobražen in usposobljen strokovni kader za gibalne programe starejših in razširjene družine  
•  uporaba športnih površin za programe starejših in programe za razširjene skupine 
 
MERILA: 
•  cena programa 
•  kompetentnost strokovnega kadra 
•  število vadečih 



PROGRAMI ŠPORTA 
Šport invalidov 

Med programe športa invalidov uvrščamo tako tekmovalne programe kot programe športne rekreacije.  
 
FINANCIRA SE: 
•  strokovni kader za izpeljavo celoletnih športnih programov za invalide (min 60 ur) 
•  strokovni kader za delo športnikov invalidov v dejavnostih NPŠZ  
•  uporaba športnih objektov  
•  organizacija državnih prvenstev invalidov v posameznih športih (hkrati z DP teh športov) 
 
MERILA: 
•  kompetentnost kadra 
•  konkurenčnost športne panoge 
•  število vadečih 
•  nacionalni/ lokalni pomen športne panoge 
•  število športnikov oziroma razširjenost panoge 
•  uspešnost športne panoge  



ŠPORTNI OBJEKTI IN  
POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Investicije v gradnjo, obnovo in vzdrževanje objektov in površin: 
•  objekti športnih društev, večnamenske vadbene športne dvorane, športni prostori v šolah, vadbeni prostori v 

naravi 
•  sofinanciranje novogradenj (mreža športnih objektov za izvajanje LPŠ), ki povezujejo športni, šolski, kulturni, 

turistični prostor, … 
•  razvoj športnih naprav, opreme in pripomočkov 
•  energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov 
•  zagotavljanje dostopnosti do objektov vsem in prilagoditev športnih površin starejšim 
•  tipiziranje rešitev pri gradnji športnih površin in javno dostopnih površin v naravi (otoki športa, trim-steze, 

zunanja igrišča, ipd) 
•  trajnostne ureditve in posodobitve naravnih površin (planinske, tekaške, kolesarske poti, naravna kopališča, 

proge za tek na smučeh, …)  

Merila:  
•  dostopnost 
•  obstoj športnih objektov 
•  vrednost investicije 
•  zagotavljanje vadbenih površin  



1.  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
•  udeležba na programih izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, ki 

delajo v lokalni skupnosti 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

2.  Statusne pravice športnikov 
•  štipendije - izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov 
•  spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanja v športni vadbi in strokovna podpora programov 

(sofinanciranje ugotavljanja ravni pripravljenosti – meritve) 
•  svetovanje o vključevanju otrok v šport 
•  spremljanje pripravljenosti za vključevanje  rekreativce 

3.  Založništvo 
•  sofinanciranje izdaje strokovnih in znanstvenih publikacij 

4.  Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 
•  ciljno raziskovalni projekt 

5.  Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 
•  razvoj in nakup aplikacij za podporo poslovanju organizacij 



ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

1.  Delovanje športnih organizacij 
•  materialni stroški  
•  dohodki zaposlenih v športnih klubih, društvih, zvezah 

2.  Prostovoljno delo v športu 
•  programi pridobivanja prostovoljcev 
•  aktivnosti namenjene izboljšanju kakovosti dela prostovoljcev 
•  povračilo stroškov (dnevnice, kilometrina)  



ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

1.  Športne prireditve 
•  materialni stroški izvedbe veliki mednarodnih športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije 
•  sofinanciranje drugih ravni in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 

usmerjenje k povečanju športno dejavnega prebivalstva 
•  povezovanje lokalnih športnih in turističnih organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti 
športnih prireditev v Sloveniji 

•  sofinanciranje prireditev za podelitev priznanj v športu 

2.  Športni turizem 
•  promocija turističnih destinacij za ogled športnih znamenitosti  
•  promocija turističnih destinacij za organizacijo priprav domačih in tujih športnikov 



DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST  
V ŠPORTU 

1.  Športno obnašanje 
•  medijska kampanja za spodbujanje športnega obnašanja 
•  Kampanja za spodbujanje športnega obnašanja na vseh ravneh (npr: športna poteza) 

2.  Trajnostni vidiki v športu 
     prepletajo se skozi različna področja NPŠ: objekti in površine za šport, športne prireditve, programi športa in   
     razvojne dejavnosti 



Prednostne skupine po NPŠ 

PRVA SKUPINA 
•  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
•  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
•  Športni objekti in površine v naravi 
•  Športna rekreacija 
•  Šport starejših 
•  Vrhunski šport 
•  Izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanje 
•  Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna 

podpora programov 
•  Delovanje športnih organizacij 
•  Prostovoljno delo v športu 
•  Preprečevanje dopinga v športu 
•  Šport invalidov 
•  Javno obveščanje 
•  Trajnostni vidiki 

DRUGA SKUPINA 
•  Obštudijske športne dejavnosti 
•  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami 
•  Športne prireditve 
•  Založništvo v športu 
•  Varuh športnikovih pravic 
•  Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu 
•  IKT na področju športa 
•  Kakovostni šport 
•  Muzejska dejavnosti  
•  Športno obnašanje 
•  Športni turizem 



POMEMBNO – evidence športnikov 

Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov: 
 
Edina javnoveljavna evidenca – OKS-ZŠZ 
 
Evidenca registriranih športnikov (10. oziroma 12. let): 
Objavi se februarja za preteklo leto (upošteva stanje na dan 31.12. preteklo leto) 
Registracija = opravljen nastop 
Licenca = pravico do nastopa na tekmovanju 
 
Evidenca kategorizanih športnikov (14+ let): 
Ažurira se 3-krat letno  
 
DOSTOP DO EVIDENC: 
http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija 



POMEMBNO – velikost vadbenih skupin 

Pripravljen okvir na podlagi priporočil NPŠZ 
Pomembne upoštevanje infrastrukturnih možnosti v občini in značilnosti posameznih panog 



POROČANJE 

NA LOKALNI RAVNI: 
skladno s določili Odloka, pogodbe o sofinanciranju in nadzora porabe sredstev kot jih opredeljuje 
Odlok 

NA NACIONALNI RAVNI: 
preko aplikacije e-šport (Zavod Planica);   
https://www.zsrs-planica.si/informatika-v-sportu/aplikacije-e-sporta/#LPSobcine 
 
Aplikacija LPŠ Občine omogoča informacijsko podporo vodenju postopkov oddaje poročila 
posamezne občine o izvajanju Letnega programa športa (LPŠ) v občini, pregled in potrjevanje 
poročil LPŠ občin ter statistično primerjavo podatkov posamezne občine o njenem LPŠ občine 
za drugimi občinami. 
 
 
POMEMBNO:  
Upoštevanje programov športa in področij skladno z NPŠ 



POSTOPKI  
sprejemanje, izvajanje in spremljanje LPŠ 
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Z	  VIDIKA	  JAVNEGA	  SOFINANCIRANJA	  ŠPORTA	  V	  OBČINI	  STA	  NAJPOMEMBNEJŠA	  UKREPA	  LPŠ	  IN	  JR!	  

ODLOK	  	  
O	  POSTOPKU	  SOFINANCIRANJA	  
LETNEGA	  PROGRAMA	  ŠPORTA	  

LETNI	  PROGRAM	  
ŠPORTA	  (LPŠ)	  

POSTOPEK,	  MERILA,	  KRITERIJI	  

OBČINSKI	  SVET	  
ŽUPAN,	  OBČINSKA	  UPRAVA,	  
OBČINSKA	  ŠPORTNA	  ZVEZA	  

JAVNI	  RAZPIS	  (JR)	  	  
ZA	  SOFINANCIRANJE	  LPŠ;	  

RAZPISNA	  DOKUMENTACIJA	  

ODLOČBA	  O	  IZBIRI;	  
POGODBA	  

Z	  IZBRANIMI	  IZVAJALCI	  

OBČINSKA	  UPRAVA,	  
KOMISIJA	  ZA	  IZVEDBO	  JR	  

SPREMLJANJE	  
IZVAJANJA	  	  

POGODBENIH	  OBVEZNOSTI	  

ANALIZA	  IZVAJANJA	  
LETNEGA	  PROGRAMA	  ŠPORTA	  

OBČINSKA	  UPRAVA	  

LPŠ - MODEL UKREPOV IN POSTOPKOV 



ODLOK O SOFINANCIRANJU LPŠ 

Na podlagi ZŠpo-1 (16. člen, 3. odstavek) se z odlokom določi: 
•  izvajalce posameznih programov in področij LPŠ, 
•  pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje LPŠ na lokalni ravni, 
•  način določitve višine sofinanciranja, 
•  postopek izbire in sofinanciranja, 
•  način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju, 
•  način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. 



MERILA O IZBORU IZVAJALCEV LPŠ 

IZBIRA IZVAJALCEV LPŠ (ZA MALE OBČINE): 
•  imajo sedež v občini 
•  so najmanj 1 (2,3) leto registrirani v skladu s predpisi, 
•  njihova glavna dejavnosti je: izvajanje športnih programov:  

•  93.120 – dejavnost športnih klubov 
•  93.190 – druge športne dejavnosti 

•  izvajajo programe skladno z odlokom, LPŠ in JR, 
•  imajo zagotovljene: 

•  materialne in prostorske pogoje (športni objekt), 
•  ustrezno usposobljen/ izobražen kader (kompetentnost), 
•  urejeno evidenco članstva oz. udeležencev programov (število vadečih). 

 



MERILA ZA IZBIRO PROGRAMOV LPŠ 

MERILA ZA NETEKMOVALNE PROGRAME  
POVZETO PO PRAVILNIKU MIZŠ (SOFINANCIRANJE LPŠ) 
(ŠVOM-P, ŠVOM-PP, ŠŠtud, RE, Šsta; skladno z Zšpo-1):  
število vadečih, kompetentnost strokovnih delavcev, cena športnega programa. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
DOLOČBA-1: sofinancira se strokovno delo in uporaba/najem športnih objektov. 
DOLOČBA-2: sofinancirajo se programi, ki so zbrali najmanj xy točk (xy = 5, 10, 20). 
DILEME: kje je merilo za objekte? v kolikšni meri se sofinancira? kako se določi cena? 

MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA POGOJI ZA TOČKOVANJE ŠTEVILO 
TOČK 

število vadečih v vadbeni skupini                        
(popolne vadbene skupine po kriteriju za 

vrednotenje) 

skupina je številčno popolna (100 % in več) 10 
skupina je številčno popolnjena 50 do 99 %  5 

skupina je številčno popolnjena manj kot 50 % 2 

kompetentnost strokovnega kadra 
vodja programa je strokovno izobražen  10 

vodja programa je strokovno usposobljen  5 
vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen 0 

cena športnega programa za udeleženca 
športni program je za udeleženca brezplačen 10 
udeleženec pokriva do 50 % cene programa 5 

udeleženec pokriva nad 50 % cene programa 2 



POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV LPŠ 

DVOUMNOST ZAKONA (postopek izbire in sofinanciranja): 
•  16. člen: za IZBIRO programov in področij se uporabijo MERILA.  
•  27. člen: Komisija vloge OCENI (OVREDNOTI) na podlagi MERIL, določenih z 

javnim razpisom in dokumentacijo! 
 
A)  MERILA ZA IZBIRO V ODLOKU? 
B)  MERILA ZA OCENO (VREDNOTENJE) V JAVNEM RAZPISU? 
 
PRAKTIČNI PRIMER DVOJNOSTI UPORABE (določitve meril za izbiro) NAJDEMO 
KAR V PRAVILNIKU O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LPŠ NA DRŽAVNI RAVNI! 
(glej: 80. člen Pravilnika: „merila v vsakoletnem JR“). 



POGRAMI IN PODROČJA – LPŠ MANJŠIH OBČIN 

ŠPORTNI PROGRAMI: 
•  prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

(ŠVOM-P) 
•  prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami (ŠVOM-PP) 
•  obštudijska športna dejavnost (ŠŠtud) 
•  športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U). 
•  kakovostni šport (KŠ) 
•  vrhunski šport (VŠ) 
•  šport invalidov (ŠI) 
•  športna rekreacija (RE) 
•  šport starejših (ŠSta) 

PODROČJA ŠPORTA: 
•  športni objekti in površine za šport v naravi 
•  razvojne dejavnosti v športu: 

–  usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih 
delavcev v športu 

–  statusne pravice športnikov in delavcev 
–  založništvo v športu 
–  znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu 
–  informacijsko-komunikacijska tehnologija 

•  organiziranost v športu 
–  delovanje športni društev, zvez, zavodov 

•  športne prireditve in promocija športa 
–  športne prireditve 
–  javno obveščanje, športna dediščina, muzeji 

•  družbena in okoljska odgovornost športa 



POSTOPEK izbire in sofinanciranja izvajalcev LPŠ 

Postopek določitve proračunskih sredstev izvajalcem LPŠ ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih 
sredstev poteka po naslednjem zaporedju; 
1.  Sklep o začetku postopka JR 
2.  Sklep o imenovanju razpisne komisije 
3.  Objava JR v uradnem glasilu občine ter objava javnega razpisa in dokumentacije na spletnih straneh 
4.  Pregled vlog izvajalcev z vidika upravičenosti, pravočasnosti, popolnosti 
5.  Morebitni pozivi k dopolnitvi/ sklep o zavrženju vlog 
6.  Strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog glede na merila in kriterije za izbor 
7.  Podaja predloga o izbiri in sofinanciranju programov in področij LPŠ 
8.  Izdaja odločb o izbiri in sofinanciranju ali zavrnitvi sofinanciranja 
9.  Odločanje o ugovorih 
10. Sklepanje pogodb 
11. Spremljanje izvajanja in namenske porabe sredstev iz JR 
12. Obravnava letnih poročil o izvedenih sofinanciranih programih in področij športa 

 Točke: 1, 2, 8, 9 – pristojnost Župana 
 Točke 3 in 7 – pristojnost direktorja mestne uprave 
 Točke 4, 5, 6 – pristojnost komisije  
 Točke 10 in 11 – pristojnost notranje organizacijske enote občinske uprave 



PRAKTIČNI PRIMERI 
DOKUMENTOV O ŠPORTU V OBČINI 

Delovna skupina OKS-ZŠZ je pripravila VZORCE dokumentov: 
•  ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA, 
•  LETNI PROGRAM ŠPORTA, 
•  POGOJI, MERILA, KRITERIJI, 
•  JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA, 
•  ODLOČBA O IZBIRI in 
•  POGODBA Z IZBRANIMI IZVAJALCI. 



Kontakti in informacije: 
 
OKS-ZŠZ 
Šmartinska 140, Ljubljana 
E: sportzavse@olympic.si 
T: 01-230 60 06 
 
GOL-Šport, šport, storitve in svetovanje, d.o.o. 
Izlake 21, 1411 Izlake 
Olaf Grbec 
E: olaf.grbec@gmail.com, info@gol-sport.si 
T: 041-697 978 


