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ZADEVA 

Poročilo o delovanju regijskih pisarn OKS-ZŠZ in sofinanciranje delovanja v 

obdobju: januar – maj 2021 (1. obrok za leto 2021) 

 

Delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ sledi strategiji krovne športne organizacije, saj krepi sodelovanje med 
športnimi zvezami in društvi v regiji ter vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu delovanju s ciljem razvoja 
športa na lokalni ravni. Vloga regijskih pisarn OKS-ZŠZ je usmerjena v podporo občinskim športnim zvezam 
v regiji ter predvsem športnim klubom in društvom v občinah, kjer občinske športne zveze niso ustanovljene. 
Delujejo na področju svetovanja tako pri ustanavljanju športnih organizacij na lokalni ravni, kakor 
financiranju in ostalih aktivnosti pomembnih za razvoj vseh pojavnih oblik in delovanja športa. Regijske 
pisarne so aktivno vključene tudi v aktivnosti, programe in projekte, ki jih izvaja OKS-ZŠZ, ter pomagajo pri 
zbiranju statističnih podatkov in pripravi analiz.  
 
OKS-ZŠZ za delovanje svojih regijskih pisarn zagotavlja sistemska sredstva opredeljena v letnem delovnem 
in finančnem načrtu, ki ga je dne 16. decembra 2020 sprejela skupščina OKS-ZŠZ. V letu 2021 gre za 
79.500 € na letni ravni, ki se razdeli med 15 občinskih športnih zvez, s katerimi ima OKS-ZŠZ sklenjeno 
pogodbo o opravljanju nalog regijske pisarne.  
 
 

1. Kriteriji in merila za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ  
 

Z namenom transparentne razporeditve finančnih sredstev posamezni regijski pisarni OKS-ZŠZ se 
delovanje vrednoti na osnovi Kriterijev in meril o sofinanciranju delovanja regijskih pisarn, ki jih je potrdil IO 
v letu 2019 ter v letu 2020 in 2021 ostajajo nespremenjena. Kriteriji in delež skupnih sredstev po 
posameznem kriteriju so predstavljeni v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Kriteriji in delež skupnih sredstev po posameznem kriteriju.  
 

 

KRITERIJ DELEŽ VIŠINA SREDSTEV

Velikost področja RP 10% 2.385,00 €

Ustanovitev OŠZ 5% 1.192,50 €

Zaposlenost strokovnega delavca, ki izvaja naloge vodje RP 15% 3.577,50 €

Programi, projekti OKS-ZŠZ 35% 8.347,50 €

Aktivnosti regijske pisarne 25% 5.962,50 €

Ocena OKS-ZŠZ 10% 2.385,00 €
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Pri posameznem kriteriju se upošteva v nadaljevanju predstavljene aktivnosti. Izračun sredsteev se prirpavi 
po principu točkovanja.  
 
Kriterij 1: Velikost področja, ki jo posamezna regijska pisarna pokriva 
Pri izračunu se upošteva: 

• število prebivalcev v regiji, 20% 

• število občin v regiji, 30% 

• število OŠZ v regiji, 30% 

• število društev in klubov, članov OŠZ, 20% 
 
Kriterij 2: Ustanavljanje OŠZ 
Pri izračunu se upošteva:  

• število novo ustavljenih OŠZ  

• število OŠZ, kjer je vzpostavljeno ponovno delovanje 
Maksimalna vrednost točke: 500 € 
 
Kriterij 3: Zaposlenost strokovnega delavca, ki izvaja naloge opredeljene v pogodbi med OKS-ZŠZ in 
regijsko pisarno 
Pri izračunu se upošteva zaposlitev strokovnega delavca, pri čemer velja: 

• 1 točka se prizna v kolikor ima regijska pisarna zaposlenega strokovnega delavca (1 točke velja ne 
glede na število zaposlenih ali delovni čas) 

• 0.5 točke se prizna v kolikor zveza nima zaposlenega strokovnega delavca 
 
Kriterij 4: Programi, projekti OKS-ZŠZ  
Pri izračunu se upošteva število projektov OKS-ZŠZ, ki jih regijska pisarna izvede in se vrednoti na podlagi 
števila aktivnih udeležencev. Pri projektih, ki so namenjeni osebam s posebnimi potrebami, se točke 
podvojijo. 
 
Kriterij 5: Aktivnost regijske pisarne v regiji, ki jo pokriva  
Pri izračunu se upošteva: 

• sestanki z lokalnimi oblastmi, športnimi zvezami, klubi in društvi v regiji 

• organizacija posvetov, seminarjev, tečajev usposabljanja 

• organizacija sej strokovnega sveta in sestankov regijskih pisarn 

• druge aktivnosti regijske pisarne skladno z njeno vlogo 
 
Kriterij 6: Ocena aktivnost regijske pisarne, ki jo poda OKS-ZŠZ 
Pri oceni aktivnosti se poleg aktivnosti, ki so podane v poročilu, upošteva tudi lastne aktivnosti, ki jih izvaja   
regijska pisarna, proaktivno sodelovanje in sodelovanje na sestankih vodij regijskih pisarn, ki jih skliče OKS-
ZŠZ, odzivnost, samoiniciativnost, ipd.  
Aktivnost regijske pisarne se oceni numerično od ena do deset; ocena je enaka točki. 
 
 

2. Izračun sredstev za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ v obdobju maj – junij 
2021 (prvi obrok) 

 

OKS-ZŠZ skladno s pogodbenim dogovorom sredstva za sofinanciranje delovanja regijskim pisarnam 
izplačuje v dveh obrokih. Podlaga za izračun je poročilo regijske pisarne za predmetno obdobje, ki logično 
sledi sprejetim kriterijem in merilom. 
 
Zaradi epidemije in omejitev delovanja v večjem delu prve polovice leta, je bil sprejet sklep, da se pri 
izračunu prvega obroka regijskih pisarn OKS-ZŠZ upošteva dve izjemi, in sicer: 

- sredstva na postavki »Ustanovitev OŠZ« se v celoti izplača ob koncu leta 
- sredstva na postavki »Projekti, programi OKS-ZŠZ« se izplačajo v pavšalnem znesku 1.000 € za 

vseko regijsko pisarno.  
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Predlog višine sredstev za sofinanciranje delovanja posamezne regijske pisarne OKS-ZŠZ v obodbju maj 
– junij 2021 je prikazan v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Pregled izračuna sredstev po posameznem kriteriju za vsako regijsko pisarno 
 

 
 
 

Poročilo o delu regijskih pisarn OKS-ZŠZ v obdobju maj – junij 2021 je na svoji 20. seji, 23. junija 2021, 
obravnaval in potrdil Strokovni svet športa za vse.  
 
 
 
 
Poročilo pripravila: 
mag. Taja Škorc 
 
 
 
 
        mag. Janez Sodržnik 
        Prvi podpredsednik 
 


