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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 7. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 29.11.2017 sprejel

O D L O K

o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Slovenj  Gradec

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih 
za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec (v 
nadaljevanju: MOSG), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).

Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine. MO Slovenj Gradec je 
tudi izvajalec razpisa LPŠ.

2. člen

(uporaba kratic)

Kratice, uporabljene v tem odloku in merilih, imajo naslednji pomen: 

∑ DL državna liga

∑ IN NPŠ izvedbeni načrt nacionalnega programa športa 

∑ JR javni razpis

∑ LPŠ letni program športa

∑ MOSG Mestna občina Slovenj Gradec.

∑ NPŠ nacionalni program športa

∑ NPŠŠ nacionalna panožna športna šola

∑ NPŠZ nacionalna panožna športna zveza

∑ OKSZŠZ Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 

∑ OPP osebe s posebnimi potrebami

∑ OPŠŠ občinska panožna športna šola (tekmovalni šport)

∑ OŠ osnovna šola

∑ OŠŠ občinska športna šola (rekreativni šport, šport invalidov, šport  starejših)

∑ OŠZ občinska športna zveza

∑ SR, MR, PR, DR, MLR svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski 
razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ

∑ ŠC športni center Slovenj Gradec

∑ Zavod VIZ zavod s področja vzgoje in  izobraževanja

∑ ZŠISPOK Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 

∑ ZŠpo Zakon o športu (Ul RS 29/17)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.%C3%82%C2%A0SPLO%C3%85%C2%A0NE%C3%82%C2%A0DOLO%C3%84%C2%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(vsebina%C3%82%C2%A0pravilnika)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(uporaba%C3%82%C2%A0kratic)
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3. člen

(opredelitev javnega interesa v športu)

Javni interes na področju športa v skladu z Zakonom o športu obsega  naloge 
nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določeni v Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji (NPŠ).

Javni interes v športu na lokalni ravni se določi z LPŠ, ki mora biti v skladu s tem odlokom in 
NPŠ.

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako da:

∑ zagotavlja sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine, 

∑ spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih 
športa,

∑ načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in 
površine za šport v naravi.

4. člen

(LPŠ)

LPŠ je dokument, ki določa vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu 
opredeljena kot javni interes občine. 

LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ. 

Občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, 
če ga OŠZ ne poda pravočasno.

5. člen

Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter 
kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

∑ področja in programe športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema 
LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

∑ višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih področij  in programov 
športa.

6. člen

(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem odloku so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v 
drugem odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo ostala določila Zakona o 
športu.

7. člen

(pravica do sofinanciranja)

Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih 
programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

∑ so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,

∑ imajo sedež v MOSG,

∑ imajo za prijavljene dejavnosti:

o ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v 
športu,

o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in 
stroškov za izvedbo dejavnosti,

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(opredelitev%C3%82%C2%A0javnega%C3%82%C2%A0interesa%C3%82%C2%A0v%C3%82%C2%A0%C3%85%C2%A1portu)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#7.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(LP%C3%85%C2%A0)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#7.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(izvajalci%C3%82%C2%A0LP%C3%85%C2%A0)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(pravica%C3%82%C2%A0do%C3%82%C2%A0sofinanciranja)
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o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva 
in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

∑ izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno 
v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), za predšolske otroke pa vsaj 30 ur, razen 
v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov, in je obseg 
izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,

Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje so 
lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

8. člen

(društva v javnem interesu)

Izvajalci, ki izkazujejo status društva v javnem interesu so upravičeni do povečanega 
vrednotenja programov, ki pa ne sme presegati 20% vrednosti ostalih meril.

POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PODROČIJ IN PROGRAMOV LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA

9. člen

(opredelitev področij in programov športa)

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 
upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz
proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa in programe:

1. PODROČJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.3. Obštudijske športne dejavnosti

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

1.5. Kakovostni šport

1.6. Vrhunski šport

1.7. Šport invalidov

1.8. Športna rekreacija

1.9. Šport starejših

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V  NARAVI

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov

3.3. Založništvo v športu

3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju  športa

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1. Delovanje športnih društev in zvez

4.2. Delovanje javnih zavodov za šport

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

5.1. Velike mednarodne športne prireditve

5.2. Druge športne prireditve

5.3. Občinske športno promocijske prireditve za podelitve priznanj v  športu

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#5.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(opredelitev%C3%82%C2%A0podro%C3%84%C2%8Dij%C3%82%C2%A0%C3%85%C2%A1porta)
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5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v  športu

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

Podrobnejša opredelitev vseh področij in programov športa je podana v prilogi »Pogoji in
merila za vrednotenje LPŠ v MOSG«, ki vsebuje:

∑ navedbo in opredelitev športnih področij in programov, v skladu z NPŠ,

∑ predmet sofinanciranja (vsebina in namen)

∑ obseg vrednotenja posameznih programov

∑ pogoje in merila za vrednotenje sofinanciranja posameznih programov

Pogoji in merila za vrednotenje LPŠ v MOSG so sestavni del tega odloka.

10. člen

(komisija za izvedbo JR)

Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan MOSG.

Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.

Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, 
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v 
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v 
svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že 
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi 
vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.

Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija 
o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna
večina, za odločanje pa navadna večina članov.

Naloge komisije so da:

∑ vodi postopek javnega razpisa

∑ pripravi in pregleda razpisno dokumentacijo,

∑ preveri pravočasnost ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),

∑ pregleda in oceni vloge na podlagi pogojev in meril navedenih v JR oziroma razpisni 
dokumentaciji ter v tem odloku,

∑ izvajalcu razpisa poda predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ

∑ vodi zapisnik o svojem delu,

∑ pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev odloka,

Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske 
uprave.

11. člen

(javni razpis)

V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem odlokom ter na podlagi sklepa
župana občina izvede JR.

JR mora vsebovati:

∑ naziv in sedež izvajalca razpisa,

∑ pravno podlago za izvedbo JR,

∑ predmet JR,

∑ navedbo upravičencev za prijavo na JR,

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#8.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(komisija%C3%82%C2%A0za%C3%82%C2%A0izvedbo%C3%82%C2%A0JR)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#9.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(JR)
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∑ navedbo pogojev za kandidiranje na JR in navedbo meril,

∑ predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,

∑ določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

∑ rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,

∑ datum in način odpiranja vlog za dodelitev sredstev,

∑ rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu  JR,

∑ kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, ozirom 
elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

∑ besedilo javnega razpisa,

∑ razpisne obrazce,

∑ navodila vlagateljem za pripravo in oddajo vloge,

∑ informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ 

∑ vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

Javni razpis se objavi na spletni strani izvajalca razpisa.

12. člen

(odpiranje vlog)

Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.

Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku,
in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali 
je popolna (formalna popolnost).

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

∑ kraj in čas odpiranja dospelih vlog,

∑ imena navzočih članov komisije in ostalih  prisotnih,

∑ naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,

∑ ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo
manjkajoče dokumentacije. 

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

Odpiranje prejetih vlog ni javno.

13. člen

(formalna dopolnitev vlog)

Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne 
vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.

Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. 
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

14. člen

(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev 
in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede 
na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#10.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(postopek%C3%82%C2%A0izvedbe%C3%82%C2%A0JR)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#11.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(dopolnitev%C3%82%C2%A0vlog)
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Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

15. člen

(odločba)

Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri in obsegu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ ter na tej podlagi z 
izbranim vlagateljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

16. člen

(ugovor)

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva 
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz 14. člena tega 
odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.

Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema.

Odločitev o izbiri je s tem dokončna.

17. člen

(objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.

18. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

Z izbranimi izvajalci LPŠ izvajalec razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 
V pogodbi se opredeli:

∑ naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,

∑ vsebino in obseg dejavnosti,

∑ čas realizacije dejavnosti,

∑ pričakovane dosežke,

∑ višino dodeljenih sredstev,

∑ terminski plan porabe sredstev,

∑ način nakazovanja sredstev izvajalcu,

∑ način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,

∑ način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti,

∑ ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sredstev ali drugih kršitev 
pogodbenih določil, 

∑ druge medsebojne pravice in obveznosti.

Če se izbrani izvajalec v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se 
šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

19. člen

(spremljanje izvajanja LPŠ)

Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja in programe športa najmanj v obsegu, 
opredeljenem v prijavi na JR, sredstva pa porabiti samo za stroške izvedbe športnega 
programa, za katerega so namenjeni..

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#12.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(sklep%C3%82%C2%A0o%C3%82%C2%A0izbiri)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#13.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(prito%C3%85%C2%BEbeni%C3%82%C2%A0postopek)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#14.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(objava%C3%82%C2%A0rezultatov%C3%82%C2%A0JR)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#15.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(pogodba%C3%82%C2%A0z%C3%82%C2%A0izbranimi%C3%82%C2%A0izvajalci%C3%82%C2%A0LP%C3%85%C2%A0)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#17.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(spremljanje%C3%82%C2%A0izvajanja%C3%82%C2%A0LP%C3%85%C2%A0)
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O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov naročniku v pogodbenem 
roku predložiti:

∑ vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,

∑ dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,

∑ izjavo o resničnosti podatkov

20. člen

(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih določil)

V primeru, da je na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik 
proračunskih sredstev programa ne izvaja v obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na javni 
razpis in opredeljen v pogodbi, lahko naročnik izvajalcu sorazmerno zniža višino odobrenih 
sredstev, oz. zahteva vrnitev pridobljenih sredstev.

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun naročnika:

∑ če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska 
poraba sredstev oz. izvajalec ni izvedel odobrenih programov,

∑ če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.

Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. 

21. člen

(uporaba javnih športnih objektov in površin)

Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno 
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo 
prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.

Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in 
uporabniki.

22. člen

Cena in pogoji uporabe javnih športnih objektov in površin za izvajanje LPŠ se določijo s 
sklepom župana MO Slovenj Gradec.

III. PREHODNE DOLOČBE

23. člen

(strokovna usposobljenost)

V skladu s 46. čl. Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki 
ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost.

Izvajalci programov športa v MO Slovenj Gradec, ki nimajo ustreznega strokovnega kadra
morajo, v skladu z 3 odst. 92 čl. ZŠpo, za izvajanje programov pridobiti ustrezen strokovni kader 
najkasneje do 24.6.2020.

Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki ne 
bodo zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene. 

24. člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj  Gradec (UL RS št. 1/2017)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#17.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#18.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(uporaba%C3%82%C2%A0javnih%C3%82%C2%A0%C3%85%C2%A1portnih%C3%82%C2%A0objektov%C3%82%C2%A0in%C3%82%C2%A0povr%C3%85%C2%A1in)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#18.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.%C3%82%C2%A0PREHODNI%C3%82%C2%A0DOLO%C3%84%C2%8CBI
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#19.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#20.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(prenehanje%C3%82%C2%A0veljavnosti%C3%82%C2%A0prej%C3%85%C2%A1njega%C3%82%C2%A0pravilnika)
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25. člen

Pogoji in merila za vrednotenje letnega programa športa v MOSG so sestavni del tega
odloka.

26. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070009/2016

Slovenj Gradec, dne 29.17.2017

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec 

Andrej Čas l.r.

Priloga: Pogoji in merila za vrednotenje letnega programa športa v MOSG

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#20.%C3%82%C2%A0%C3%84%C2%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#(veljavnost%C3%82%C2%A0pravilnika)
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POGOJI IN MERILA

ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG

VSEBINA DOKUMENTA

Pogoji in merila (v nadaljevanju PIM) natančneje določajo pogoje in merila za izbor in 
sofinanciranje izvajanja področij in programov letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj 
Gradec 

Za uresničevanje javnega interesa v športu so opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij 
športa:

1. športni programi

2. športni objekti in površine za šport v naravi

3. razvojne dejavnosti v športu

4. organiziranost v športu

5. športne prireditve in promocija športa

6. družbena in okoljska odgovornost v športu

NAČIN DOLOČANJA VIŠINE SOFINANCIRANJA

Za večino področij športa (programi, dejavnosti, organiziranost, prireditve, promocije) se višina 
sofinanciranja posameznih programov in področij izračuna na podlagi točkovnega sistema. 
Vrednost področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddanih 
prijav. 

Vnaprej dogovorjeni pogoji in merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. 

Finančna vrednost predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je 
določena glede na v LPŠ predvidena sredstva.

Nekatera področja športa (npr.: objekti) praviloma niso predmet javnega razpisa, pač pa se na 
osnovi sprejetega proračuna občine (so)financirajo drugače. 

STRUKTURA DOKUMENTA

Vsako področje in program športa v merilih je opredeljeno s:

• splošno opredelitvijo področja/programov po NPŠ

• navedbo vsebine programov in namenskost sofinanciranja

• obsegom vrednotenja posameznega programa

• navedbo pogojev in meril za vrednotenje
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1. ŠPORTNI PROGRAMI

OPREDELITEV PO NPŠ

Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti. 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in 
predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.

1.1. SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

1. Udeleženci vadbe v športnih programih:

∑ vsi športni programi:

∑ isti udeleženec se pri istem izvajalcu ovrednoti le v enem športnem programu.

∑ netekmovalni športni programi:

∑ v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi OPP), obštudijskih športnih 
dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednotijo samo tisti 
udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ (oz. ZŠIS‐POK).

∑ tekmovalni športni programi :

∑ v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa (invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri 
NPŠZ (oz. ZŠIS‐POK),

∑ vrednotijo se samo športniki, ki izpolnjujejo določila 32. čl. Zakona o športu (UL RS 29/17), 
ki se glasi:

∑ posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega 
društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop 
na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih 
in kategoriziranih športnikov.

∑ ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši 
od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri 
katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 
let.

∑ vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in tekmujejo 
vsaj v treh starostnih kategorijah, razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti 
tega pogoja ni mogoče izpolniti.

2. Upoštevanje starostnih kategorij 

Upoštevajo se vse starostne  kategorije v obeh spolih. Starostne skupine so določene glede na 
starost in sicer: 

∑ do vključno 6 let 
∑ do vključno 13 let
∑ do vključno 15 let

∑ do vključno 17 let
∑ do vključno 19 let

∑ 20 let in več 
∑ veterani (v skladu z NPŠZ)

3. Cena programa za udeleženca

Izvajalec programov LPŠ je pri določanju cene za uporabnika dolžan upoštevati določila 31. čl. 
Zakona o športu (UL RS 29/17).

4. Sofinanciranje strokovnega kadra

V primeru sofinanciranja strokovnega dela izvajalca LPŠ iz drugih virov (npr. NPŠŠ), skupna 
vrednost sofinanciranja ne sme presegati 100% vrednosti dela, ki izhaja iz pogodbe s strokovnim 
delavcem, oz. določil Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja LPŠ na državni ravni.
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1.2. MERILA VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV

1. Obseg programov

∑ velikost vadbene skupine – število skupin

∑ velikost skupine, oz. število udeležencev vadbene skupine se med programi razlikuje 
glede na vsebino programa, starostno skupino ter značilnosti udeležen cev (invalidi, 
posebne potrebe, starostniki, idr.) in je določena v razponu.

∑ v kolikor je v programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport in kakovostni šport prijavljenih več ali manj udeležencev, kot je 
opredeljeno v velikosti skupine, in odstopanje ni večje od ± 50%, se število točk za 
strokovno delo sorazmerno spremeni

Skupina se upošteva, če število udeležencev navzdol ne odstopa več kot 50%

∑ trajanje programa 

∑ število ur vadbe na teden se med programi razlikuje glede na vsebino programa in 
kakovostni nivo programa

∑ število tednov vadbe in izvajanja programa se razlikuje glede na vrsto programa, pri 
čemer ločimo celoletne programe, ki trajajo najmanj 30 in največ 40 tednov, ter 
občasne programe, ki trajajo manj kot 30 tednov

Na osnovi obsega programov določimo število vadbenih skupin in obseg ur uporabe športnega 
objekta, ki so osnova za izračun vrednosti sofinanciranja objekta in strokovnega dela, pri čemer 
zgornja meja velikosti skupine predstavlja merilo za določanje števila skupin, spodnja meja pa 
najnižjo velikost skupine, ki se še priznava kot popolna skupina.

2. Uporaba objektov

Izvajalcem se za izvedbo programov LPŠ zagotovi uporaba objekta do celotnega obsega 
določenega z obsegom vrednotenja programov glede na vrsto programa in ciljno skupino.

Obseg ur, oz. sofinanciranje uporabe športnega objekta se določa za naslednje objekte:

Športna dvorana ŠC

Strelišče ŠC 

Telovadnica ŠC

Borilnica ŠC

Fitnes

Plezalna stena ŠC

Nogometno igrišče ŠC

Pomožno nogometno igrišče 

Nogometno igrišče z umetno 
travo ŠC

Atletski stadion ŠC

Telovadnica I. OŠ

Pomožna dvorana I. OŠ

Telovadnica Šmartno

Galerija telovadnica Šmartno

Telovadnica Podgorje

Telovadnica III. OŠ

Telovadnica Pameče

Galerija Pameče

Kegljišče

Telovadnica šolski center 
Gimnazija

Telovadnica Šolski center 
Štibuh

Tenis pokrita igrišča

Tenis zunanja igrišča

Smučišča

Odprti športni objekti

Drugi pokriti objekti

3. Kompetentnost strokovnega kadra 

∑ vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra:

Tabela 1 Vrednotenje strokovni kader

STROKOVNI KADER SPREMENLJIVKE/VREDNOST KF

MERILO 1. stopnja 2. stopnja diplomant FŠ

usposobljenost/izobrazba 0,8 1,0 1,2

Vrednost točke za strokovno delo se izračuna tako, da se skupna vrednost sredstev za strokovno 
delo vseh programov deli s skupno vrednostjo točk za strokovno delo, pri čemer vrednost točke 
strokovnega dela za programe rekreacije znaša 30% vrednosti točke za strokovno delo v ostalih 
programih.

4. Razširjenost športne panoge
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∑ število registriranih športnikov 

Tabela 2 Vrednotenje razširjenost športne panoge 

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE SPREMENLJIVKE/VREDNOSTI TČK

MERILA
dečki

12 do vklj. 15 let

kadeti

16 do vklj. 17 let

mladinci

18 do vklj. 19 let

člani

20 in več let

število registriranih športnikov 1 1 1 1

TOČKE/UDELEŽENEC 4 6 8 10

5. Uspešnost športne panoge

∑ tekmovalna uspešnost v preteklem letu 

∑ kategorizirani športniki 

Tabela 3 Vrednotenje tekmovalna uspešnost 

TEKMOVALNA
USPEŠNOST

SPREMENLJIVKE/VREDNOST TČK

MERILA
OI, SVI, SP, 

SPP, MOI, PI
EP, EPP, OFEM, 

OIG, ŠO
SI, EKT, ETVN, EP DP, DPP

do
se

že
n 

re
zu

lta
t

mesto člani mlad člani mlad kad člani mlad kad člani mlad kad de

1 453 340 255 197 148 112 84 63 47 35 27 20

2 340 255 191 148 111 84 63 47 35 26 20 15

3 255 191 143 111 83 63 47 35 26 19 15 11

4 191 143 107 83 62 47 35 26 19 14 11 8

5 143 107 80 62 46 35 26 19 14 10 8 6

6-10 107 80 60 46 34 26 19 14 10 7 6 4

10–15 80 60 45 34 25 19 14 10 7 5 4 3

udel 48 36 27 20 15 11 8 6 4 3 2 1

∑ Točke v ekipnih športih se pomnožijo s faktorjem 3.
∑ Rezultati se upoštevajo samo za tiste športne discipline, ki se nahajajo na spisku 

kategoriziranih disciplin pri OKS-ZŠZS (rezultati z uradnih tekmovanj NPŠZ).
∑ Upošteva se najboljši uradni rezultat, ki ga je dosegel član kluba ali ekipa v posamezni 

starostni kategoriji ne glede na disciplino ali spol.

Upošteva se samo tekmovanja, ki so organizirana pod neposrednim okriljem MŠF ali NPŠZ:

∑ • OI - olimpijske igre

∑ • SVI – svetovne igre 
(world games)

∑ • SP - svetovno prvenstvo

∑ • EP - evropsko prvenstvo

∑ • SPP - svetovno pokalno 
prvenstvo

∑ • EPP – evropski pokalno 
prvenstvo (liga)

∑ EP – evropski pokal

∑ TVN - tekmovanje za veliko 

nagrado (grand prix)

∑ • ETVN – evropsko 
tekmovanje za veliko 
nagrado

∑ • SI - sredozemske igre

∑ • MOI – mladinske 
olimpijske igre

∑ • OFEM - olimpijski festival 
evropske mladine

∑ • EKT I - evropska klubska 
tekmovanja prvega 
kakovostnega razreda

∑ • EKT II - evropska klubska 
tekmovanja drugega 
kakovostnega razreda

∑ • DP - državno prvenstvo

∑ • DPP- državno pokalno 
prvenstvo

∑ • PI – para olimpijske igre 
(Paralympic Games)

∑ • OIG – olimpijske igre 
gluhih (Deaflympic Games)

∑ • ŠO – šahovska olimpijada
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Tabela 4 Vrednotenje kategorizirani posamezniki

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI / TČK
MERILO - RAZRED Individualni šport Kolektivni šport
Mladinski razred 20 5
Državni razred 40 10
Perspektivni razred 80 20
Mednarodni razred 100 25
Svetovni razred 120 30

6. Nacionalni pomen športne panoge

∑ razvrstitev športnih panog v razrede na nacionalni ravni 

Tabela 5 Vrednotenje nacionalni pomen športne panoge

NACIONALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE SPREMENLJIVKE/VREDNOST KF
MERILA 1 razred 2 razred 3 razred 4 razred 5 razred

razvrstitev športne panoge  MIZŠ 1,2 1 0,9 0,8 0,7

7. Lokalni pomen športne panoge - razvrščanje športnih panog v razrede

V programih občinskih panožnih športnih šol, športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni/vrhunski šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa so športne panoge 
lahko razvrščene po merilih razširjenosti, uspešnosti, konkurenčnosti in pomena panoge za 
lokalno okolje.

Razvrstitev športnih panog v razrede v skladu z gornjimi merili pripravi OŠZ.

Tabela 6 Vrednotenje razredi športnih panog - lokalni pomen športne panoge

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE SPREMENLJIVKE/VREDNOST KF
MERILA 1 razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred

razvrstitev OŠZ 1,3 1 0,9 0,8 0,7

8. Konkurenčnost športne panoge

∑ olimpijska/ne olimpijska športna panoga 

Tabela 7 Vrednotenje konkurenčnost športne panoge

KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE SPREMENLJIVKE/VREDNOST KF
olimpijski/neolimpijski

MERILA DA NE
olimpijski šport 1 0,8

1.3. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko 
športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo stroški izvedbe posameznih programov:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI PŠVOM (OPP): NAMEN SOFINANCIRANJA
promocijski programi: ŠŠT, MS, CP, ZS, NSP, stroški/udeleženec
celoletni programi, pilotski programi športni objekt in strokovni kader/skupina
občasni programi in programi v počitnicah in pouka 
prostih dnevih

športni objekt in strokovni kader/skupina

športne prireditve (samo PP) stroški/skupina

Javni izobraževalni zavodi, izvajalci LPŠ, so upravičeni do sofinanciranja izključno športnih 
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programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov 
športa, pri čemer se jim sofinancira samo strokovni kader.

1.3.1. Promocijski športni programi

Med promocijske prostočasne športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, 
prištevamo predvsem programe nacionalnega značaja: Šolska športna tekmovanja, Naučimo se 
plavati (NSP), Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), Krpan (KRP) in Mladi 
planinec (MP). 

Če se program izvaja v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali je financiran s 
strani MIZŠ (Zavod za šport RS Planica), ni predmet sofinanciranja po LPŠ občine.

Koordinacijo programov nacionalnega značaja izvaja OŠZ.

1.3.1.1. Naučimo se plavati

Sofinancira se program plavalnega opismenjevanja v predšolskem obdobju ali v prvi triadi 
osnovne šole, vendar ne obvezni program plavalnega opismenjevanja.

Sredstva zagotovljena z LPŠ za plavalno opismenjevanje se enakomerno razdelijo med 
izvajalce programa glede na število udeleženih v programu, tako da je vsak udeleženec deležen 
enakega sofinanciranja.

1.3.1.2. Šolska športna tekmovanja

Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih 
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah, od lokalne do 
državne ravni.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se v celoti financirajo stroški izvedbe programa na občinski 
ravni, ki zajemajo stroške sojenja in prevoza, ter stroške udeležbe na tekmovanjih višjega 
nivoja, ki zajemajo samo stroške prevoza.

1.3.1.3. Dodatne ure športne dejavnosti v šoli

IN NPŠ sem prišteva dodatne ure športa v osnovnih šolah v času pouka, a izven kurikuluma.

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira športnega pedagoga za skupno poučevanje 
učitelja razrednega pouka in športnega pedagoga v prvi in drugi triadi osnovne šole in/ali 
dodatne ure športne vzgoje v osnovni šoli.

Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višina proračunskih sredstev se 
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

1.3.2. Celoletni športni programi

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine so programi, ki potekajo 
najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur letno, za predšolske otroke pa vsaj 30 ur letno. 

Preglednica 1 Obseg vrednotenja celoletnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(ne tekmovalni programi vadbe)

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE (OPP)

MERILA do vklj. 6 let
do vklj. 15 let in 
do vklj. 19 let

OPP do 
vklj. 6 let

OPP do vklj. 15 in 
do vklj. 19 let

velikost skupine (št. udeležencev) 8 -12 8 -16 5‐6 8‐10
trajanje ur vadbe/tedensko 1-2 2 1-2 2

trajanje število tednov 30-40 30-40 30-40 30-40
UR/SKUPINA 30-60 60-80 30-60 60-80

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:



15 / 36

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.3.3. Občasni programi in programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

Občasni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine obsegajo programe, ki se 
izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno, za predšolske otroke pa 
vsaj 20 ur.

Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v 
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. 

Preglednica 2 Obseg vrednotenja občasnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI
(ne tekmovalni programi vadbe)

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
(OPP)

MERILA do vklj. 6 let
do vklj. 15 let in 
do vklj. 19 let

OPP do 
vklj. 6 let

OPP do vklj. 15 in 
do vklj. 19 let

velikost skupine (št. udeležencev) 8-12 8-16 5‐6 8‐10
trajanje ur vadbe/tedensko 1 2 1 2
trajanje število tednov do 30 do 30 do 30 do 30
UR/SKUPINA 20-60 30-60 20-60 30-60

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

Preglednica 3 Obseg vrednotenja programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v 
počitnicah in pouka prostih dnevih

PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA 
PROSTIH DNEH

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
(OPP)

MERILA do vklj. 6 let
do vklj. 15 let in do 

vklj. 19 let
PP do vklj. 

6 let
PP do vklj. 15 in 

do vklj. 19 let
velikost skupine (št. udeležencev) 8-12 8‐16 5‐6 8‐10

trajanje število ur programa 10‐20 10‐20 10‐20 10‐20
število ur programa (tabori/dan*) 10 10 10 10

UR/SKUPINA * 10-20 10-20 10-20 10-20

*Za tabore se lahko prizna največ do 50 ur.

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
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OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni 
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali 
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno 
integracijo v vsakdanje življenje.

PREDMET SOFINANCIRANJA

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI PŠVOM OPP: NAMEN SOFINANCIRANJA:
promocijski programi: ŠŠT, MS, CP, ZS, NSP, stroški/udeleženec
celoletni programi, pilotski programi športni objekt in strokovni kader/skupina
občasni programi in programi v počitnicah in pouka 
prostih dnevih

športni objekt in strokovni kader/skupina

športne prireditve stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4. je opredeljeno v preglednicah št. 
1, 2 in 3 pod poglavjem 1.3.

1.4.1. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami

Če so športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami predmet sofinanciranja, se 
merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se 
LPŠ sprejema.

1.5. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija. 
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu 
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI OŠD NAMEN SOFINANCIRANJA:
celoletni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
občasni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
programi na nacionalni ravni športni objekt in strokovni kader/skupina

1.5.1. Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti

Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike 
športne dejavnosti, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur letno.

Občasni programi obštudijskih dejavnosti obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj 
kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno.

Preglednica 4 Obseg vrednotenja obštudijskih športnih programov

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA
(ne tekmovalni programi vadbe)

ŠPORT ŠTUDENTOV

MERILA
celoletni 
programi

občasni programi

velikost skupine (št. udeležencev) 8-16 8-16
trajanje ur vadbe/tedensko 2 1-2

trajanje število tednov 30-40 do 30
UR/SKUPINA 60-80 30-60

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:
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∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.6. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok 
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih 
športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci 
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.

Program zajema samo športnike, ki se vodijo v evidenci registriranih športnikov1 pri posamezni 
NPŠZ v tekočem letu. 

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo stroški izvedbe posameznih programov

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI ŠVOM KŠ: NAMEN SOFINANCIRANJA :
občinske panožne športne šole strokovni kader/program
celoletni tekmovalni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
kategorizirani športniki (tčk 1.10.) dodatek/udeleženec

1.6.1. Občinske panožne športne šole

Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno 
izoblikovano tekmovalno piramido ter strokovno in organizacijsko strukturo.

Za sredstva občinske panožne športne šole lahko kandidirajo društva kot samostojni izvajalci 
programa ali kot izvajalci programa NPŠŠ, pri čemer se najprej ovrednotijo izvajalci NPŠŠ.

Izvajalcem se sofinancirajo stroški strokovnega dela v programih športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

∑ ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, 
potrjenega s strani OKS‐ZŠZ,

∑ izvajalec predloži individualen štiriletni program namenjen izključno športni vzgoji otrok in 
mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport in v katerem so opredeljeni program 
dela, cilji, podatki o športnikih vključenih v program,

∑ program iz prejšnje alineje tega odstavka izvaja strokovni delavec z ustrezno izobrazbo v 
skladu z 31. in 48. čl. ZŠpo, oziroma usposobljenostjo 2. stopnje v skladu z 49. čl. ZŠpo.

∑ ima soglasje pristojnega organa NPŠZ k štiriletnemu programu za posamezno OPŠŠ iz 
3. alineje tega člena, k izvajalcu in strokovnemu delavcu.

∑ strokovni delavec, ki izvaja program, ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo, katere 
sestavni del je določilo, da mora strokovni delavec v obsegu najmanj 50% pogodbenih 
obveznosti izvajati pedagoško delo, oziroma neposredno delo s športniki.

∑ izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu bruto plačo najmanj v višini, izračunani v skladu 
s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni, pri čemer se usposobljenost izenači z najnižjo stopnjo izobrazbe brez naziva.

1 Registrirani športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri NPŠZ oz. ZŠIS - POK in tekmuje (ima 
opravljen nastop) v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ oz. ZŠIS - POK.
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∑ ima status društva, ki deluje v javnem interesu. 

Posameznega izvajalca se vrednoti z upoštevanjem naslednjih meril:

∑ kompetentnost strokovnega kadra

∑ razširjenost športne panoge 

∑ uspešnost športne panoge

∑ nacionalni pomen športne panoge

∑ lokalni pomen športne panoge

∑ konkurenčnost športne panoge

Izračun:

∑ tčk. izvajalec=(št tčk razširjenost+št tčk. uspešnost)*kf nacionalni pomen*kf str. kader*kf 
lokalni pomen*kf konkurenčnost

Izvajalci programa nacionalne panožne športne šole so upravičeni do sofinanciranja 
strokovnega dela v višini razlike do polne plače po pogodbi med ministrstvom, NPŠZ, 
izvajalcem NPŠŠ in trenerjem. Sofinancirajo se tudi ostali stroški v zvezi z delom, kot so 
prehrana med delom, potni stroški in regres za letni dopust. 

Izvajalcu programa NPŠŠ se pri izračunu potrebnih sredstev za strokovnega delavca 
sofinanciranega iz sredstev OPŠŠ upoštevajo sredstva pridobljena za strokovno delo iz drugih 
programov LPŠ za dotičnega delavca.

Samostojni izvajalci programa OPŠŠ so upravičeni do sofinanciranja strokovnih delavcev v 
višini najmanj 40% bruto plače po merilih opredeljenih za občinske panožne športne šole v 
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, pri 
čemer se usposobljenost izenači z najnižjo stopnjo izobrazbe brez naziva.

Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe 
OPŠŠ. Upoštevajoč obseg sredstev bodo izbrani izvajalci z najvišjim številom doseženih točk.

Izvajalcem, ki pridobijo sredstva OPŠŠ za strokovnega delavca zaposlenega v NPŠŠ, se 
točkovanje za nadaljnje sofinanciranje korigira s korekcijskim faktorjem 0,5.

Sofinancirajo se lahko le strokovni delavci, ki izvajajo programe na območju MOSG.

Izbrani izvajalci pridobijo pravico do sofinanciranja za obdobje 4 let, ki se potrjuje vsako leto na 
podlagi poročil izvajalcev.

1.6.2. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko 
izvajalec LPŠ pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

∑ ima športnike registrirane pri NPŠZ

∑ ima tekmovalce v najmanj 3 starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, 
potrjenega s strani OKS‐ZŠZ,

∑ ima strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo

∑ ima status društva, ki deluje v javnem interesu

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjih meril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

∑ razširjenost športne panoge

∑ uspešnost športne panoge

∑ lokalni pomen športne panoge

Obseg  vrednotenja programa je podan po posameznih športnih panogah v preglednici 15.

Izračun:
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∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk*kf lokalni pomen

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

∑ uspešnost=št tčk tekm. uspešnost+št tčk kategorizacija

1.7. KAKOVOSTNI ŠPORT

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS‐ZŠZ, in so 
registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS‐ZŠZ.

Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in 
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih 
športnih panog na nacionalni ravni.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI KŠ: NAMEN SOFINANCIRANJA:
celoletni tekmovalni programi športni objekt/skupina
kategorizirani športniki dodatek/udeleženec

1.7.1. Celoletni programi kakovostnega športa – uporaba objekta

Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu in zajemajo programe v katere so 
vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice.

Program kakovostnega športa lahko izvajalec LPŠ pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:

∑ izvaja programe v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in 
članice 

∑ program izvaja kompetenten strokovni kader
∑ izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport, v vsaj dveh starostnih kategorijah. Določilo ne velja za šport invalidov.

Preglednica 5 Obseg vrednotenje športnih programov kakovostnega športa

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNI ŠPORT

MERILA
4., 5. 

razred
3. 

razred
2. 

razred
1. 

razred
velikost skupine (št. udeležencev: individualni šport) 10 8 6 4

velikost skupine (št. udeležencev: kolektivni šport) 12 12 12 12
velikost skupine (št. udeležencev: miselne) igre) 10 8 6 4

trajanje ur vadbe/tedensko 4 6 8 10
trajanje število tednov 40 40 40 40

UR/SKUPINA 160 240 320 400

**Zgornjo tabelo se lahko dopolni s podatki za posamezne športne panoge!

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št skupin, št ur programa)

∑ lokalni pomen športne panoge

Izračun:

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.8. VRHUNSKI ŠPORT
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OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji 
objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so 
s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali 
perspektivnega razreda (PR).

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI VŠ: NAMEN SOFINANCIRANJA:
dodatni programi športnikov PR, MR, SR stroški/udeleženec

1.8.1. Programi vrhunskih športnikov – športnih društev

Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega športa 
so uvrščeni aktivni športniki s statusom PR, MR in SR.

Preglednica 6 Obseg vrednotenja športnih programov vrhunskega športa

VRHUNSKI ŠPORT (INVALIDOV) KATEGORIZACIJA
MERILA kategorizacija PR kategorizacija MR kategorizacija SR

število udeležencev programa 1 1 1
TOČKE//IND. ŠPORT 80 100 120
TOČKE/SKUP. ŠPORT 20 25 30

Posameznega izvajalca se vrednoti z upoštevanjem naslednjih meril:

∑ število športnikov

Izračun:

∑ tčk izvajalec=št. vrh. šp.*tčk kategorizacija

1.9. ŠPORT INVALIDOV

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Šport  invalidov  v  svojih  pojavnih  oblikah  predstavlja  pomembne  psihosocialne 
(rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, para 
olimpijski športi) učinke.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI ŠINV: NAMEN SOFINANCIRANJA:
občinske športne šole invalidov strokovni kader/program
celoletni tekmovalni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
občasni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
dodatni programi vrhunskih športnikov PR, MR, SR stroški/udeleženec

1.9.1. Celoletni in občasni programi športa invalidov

Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih 
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med 
športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. 

Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma vsaj 60 ur letno.

Občasni programi športa invalidov obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 
tednov in najmanj 30 do 60 ur letno.
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Preglednica 7 Obseg vrednotenja športnih programov športa invalidov

ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV
(netekmovalni programi vadbe). ŠPORT INVALIDOV

MERILA
celoletni 
programi

občasni 
programi

velikost skupine (št. udeležencev) 8‐10 8‐10
trajanje ur vadbe/tedensko 2 1-2

trajanje število tednov 30-40 do 30
UR OBJEKTA/SKUPINA 60-80 30-60

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.9.2. Programi vrhunskih športnikov invalidov

Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih 
športnikov. 

Obseg vrednotenja športnih programov vrhunskega športa invalidov je opredeljen v preglednici 
št. 6 pod poglavjem 1.9.1..

1.10. KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI

Naziv kategorizirani športnik si pridobi športnik na osnovi doseženih uvrstitev v skladu s Pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ( v 
nadaljevanju pogoji).

Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v 
skladu s pogoji dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda

Športniki v kakovostnem in vrhunskem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s 
pogoji dosežejo status športnika državnega razreda, perspektivnega, mednarodnega in 
svetovnega razreda.

Izvajalci programov športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter 
kakovostnega in vrhunskega športa s tem pridobijo pravico do dodatnega sofinanciranja za 
programe športne vadbe, ki pa se vrednoti le pod pogojem, da je kategorizacija navedena v 
zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini. 

Posameznega izvajalca se vrednoti z upoštevanjem naslednjih meril:

∑ število športnikov

∑ uspešnost športne panoge - kategorizirani športniki,( tabela 4)

Izračun:

∑ tčk izvajalec=št kateg. šp.*tčk kategorizacija

∑ vrednost točke=sredstva/št tčk

1.11. ŠPORTNA REKREACIJA

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in 
tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh 
starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa 
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih 
tekmovanjih.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI REKREACIJE: NAMEN SOFINANCIRANJA
občinske športne šole za rekreacijo strokovni kader/program
celoletni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
občasni programi športni objekt in strokovni kader/skupina

1.11.1. Celoletni in občasni športno rekreativni programi

Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v  letu  oziroma vsaj  60 ur 
letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe 
netekmovalnega značaja.

Občasni programi športa invalidov obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 
tednov in najmanj 30 do 60 ur letno

Preglednica 8 Obseg vrednotenja športnih programov športne rekreacije

ŠPORTNA REKREACIJA
(netekmovalni programi vadbe)

ŠPORTNA REKREACIJA

MERILA celoletni programi občasni programi
velikost skupine (št. udeležencev) 8-16 8-16

trajanje ur vadbe/tedensko 2 1-2
trajanje število tednov 30-40 do 30

UR/SKUPINA 60-80 30-60

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.12. ŠPORT STAREJŠIH

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. 
letom starosti in razširjenih družin, pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo 
»zvezo« starejših oseb in vnukov.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
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Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNI PROGRAMI STAREJŠIH: NAMEN SOFINANCIRANJA
občinske športne šole za šport starejših strokovni kader/program
celoletni programi športni objekt in strokovni kader/skupina
celoletni programi vadbe razširjene družine športni objekt in strokovni kader/skupina

1.12.1. Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba
razširjene družine

Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe
razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma vsaj 60 ur letno in 
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v
naravi in urbanem okolju.

Preglednica 9 Obseg vrednotenja športnih programov športa starejših

CELOLETNI PROGRAMI ŠPORT 
STAREJŠIH

(netekmovalni programi vadbe)
ŠPORT STAREJŠIH

MERILA skupinska vadba razširjene družine

velikost skupine (št. udeležencev) 8-12 8-12

trajanje ur vadbe/tedensko 2 2

trajanje število tednov 30-40 30-40

UR/SKUPINA 60-80 60-80

Posamezen program se vrednoti z upoštevanjem naslednjihmeril:

∑ obseg vrednotenja (št. skupin, št. ur programa)

∑ kompetentnost strokovnega kadra

Izračun:

∑ strokovno delo=št. skupin*št. ur*kf str. kader*vrednost tčk str. kader

∑ športni objekt=vadbena skupina*št ur

1.12.2.Občinska športna šola za športno rekreacijo in šport starejših (OŠŠ)

Občinska športna šola je občinski projekt na področju športne rekreacije, športa invalidov in 
športa starejših za izvajanje celoletnih programov visokokakovostno vodene športno-rekreativne 
vadbe različnih vsebin, s katerimi se pričakuje visoko pozitiven zdravstveni učinek na vadeče. 
Šteje se, da ima visoko pozitiven zdravstveni učinek redna strokovno vodena gibalna vadba, 
katere osnovni namen je izključno izboljšanje telesne pripravljenosti, kar se kaže v večji aerobni 
zmogljivosti, večji mišični moči posameznih mišičnih skupin, večji gibljivosti in podobno.

Za sredstva občinske panožne športne šole lahko kandidirajo izvajalci z ustrezno strokovno in 
organizacijsko strukturo, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

∑ izvajalec programa občinskih športnih šol sprejme štiriletni program za posamezno 
občinsko športno šolo, o katerem poda mnenje pristojni organ občine in v katerem so 
opredeljeni program dela, cilji, podatki o udeležencih, vključenih v program ter materialni 
in prostorski pogoji za izvajanje programa,

∑ program občinskih športnih šol izvaja strokovni delavec z ustrezno izobrazbo v skladu z 31. 
in 48. čl. ZŠpo, oziroma usposobljenostjo 2. stopnje v skladu z 49. čl. ZŠpo,

∑ izvajalec zagotovi strokovnemu delavcu plačo najmanj v višini, izračunani v skladu s 
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni,

∑ strokovni delavec, ki izvaja program OŠŠ  ima z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo, 
katere sestavni del je določilo, da mora strokovni delavec v obsegu najmanj 70% 
pogodbenih obveznosti izvajati neposredno vadbo,

∑ cena vadbe v programu občinskih športnih šol mora biti za vadeče neprofitna in ustrezno 
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zmanjšana za višino pridobljenih sredstev.

Posameznega izvajalca se vrednoti z upoštevanjem naslednjih meril:

∑ obseg vadbe (število vključenih, št. ur programa, preglednice 7,8,9)

∑ dostopnost programa

o program je namenjen udeležencem obeh spolov

o program je namenjen udeležencem različnega športnega predznanja

o program je namenjen vsem starostnim skupinam

o program je primeren za družine

Sofinancirajo se lahko le strokovni delavci, ki izvajajo programe na območju in za občane 
MOSG

Izvajalci programa OŠŠ so upravičeni do sofinanciranja strokovnih delavcev, ki so zaposleni v 
društvu v višini najmanj 40% bruto plače po merilih opredeljenih za občinske trim šole v 
Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, pri 
čemer se usposobljenost izenači z najnižjo stopnjo izobrazbe brez naziva.

Število izbranih programov je omejeno z obsegom sredstev, določenih v LPŠ za programe 
OŠŠ. Upoštevajoč obseg sredstev bodo izbrani izvajalci z najvišjim številom doseženih točk.

1.13. PRIORITETNI IZVAJALCI PROGRAMOV LPŠ LOKALNEGA POMENA

OPREDELITEV PODROČJA

Šport ima v Slovenj Gradcu bogato tradicijo in je pomemben del prepoznavnosti naše lokalne 
skupnosti, ki jo je treba negovati in ji zagotavljati optimalne pogoje tudi v bodoče.

Kot prioritetni izvajalci programov LPŠ se lahko opredelijo izvajalci programov tekmovalnega 
športa, ki izkazujejo nadpovprečno kvaliteto delovanja in tekmovalnih uspehov v programih 
športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostnega in 
vrhunskega športa, v primerjavi z ostalimi izvajalci na lokalnem nivoju.

Prioritetne izvajalce programov LPŠ lokalnega pomena določi OŠZ na podlagi pravilnika OŠZ 
za razvrščanje društev v skupine.

Prioritetnih izvajalcev je lahko največ pet (5), pri čemer se razvrstijo v vrstnem redu glede na 
število prejetih točk pri razvrščanju v skupine.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

PRIORITETNI IZVAJALCI LPŠ NAMEN SOFINANCIRANJA
športni programi ŠVOM KŠ, KŠ, VŠ tekmovanja

Preglednica 10 Vrednotenje prioritetnih izvajalcev LPŠ

PRIORITETNI IZVAJALCI SPREMENLJIVKE/VREDNOST
MERILA razvrstitev, vrstni red

razvrstitev OŠZ 1 2 3 4 5
TOČK IZVAJALEC 5 4 3 2 1

∑ točke za izvajalce tekmovalnih programov v ekipnih športih se korigirajo s faktorjem 1,5 

Izračun:

∑ skupno št tčk = št. tčk pos. izvajalca*kf (ekipni šport)

∑ vrednost = sredstva / sk. št. tčk*št. tčk. pos. izvajalca

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Razvojne  dejavnosti  prvenstveno  predstavljajo  medsebojno  prepletene  strokovne  naloge, ki 
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nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.

2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V 
ŠPORTU

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja 
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali 
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

RAZVOJNE DEJAVNOSTI ŠPORTA NAMEN SOFINANCIRANJA
usposabljanje stroški/udeleženec
licenčni seminarji stroški/udeleženec

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira do 2/3 dejanske vrednosti usposabljanja 
za osnovne programe ter do 1/2 kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za sodnike, oz. 
sorazmerno glede na višino razpoložljivih sredstev

Sofinancirana sredstva se izplačajo po opravljenem usposabljanju na podlagi predloženih dokazil 
v mesecu decembru za tekoče leto.

Sredstva za razvojne dejavnosti niso del javnega razpisa za sofinanciranje športa, ampak 
posebnega javnega poziva. 

2.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA 
PODPORA PROGRAMOM

2.2.1. Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora

Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje predstavlja 
osnovo načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri 
delu s športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko 
le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

RAZVOJNE DEJAVNOSTI ŠPORTA NAMEN SOFINANCIRANJA
meritve pripravljenosti športnikov in svetovanje stroški/udeleženec

Preglednica 11 Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti

SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI 
ŠPORTNIKOV

MERILA meritve

število udeležencev 1
TOČKE/UDELEŽENEC 1

Izračun

∑ meritve=št. udel.*št tčk

2.3. ZALOŽNIŠTVO VŠPORTU
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OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih
dejavnosti.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

RAZVOJNE DEJAVNOSTI ŠPORTA KRITERIJ VREDNOTENJA:
založništvo v športu stroški/projekt

Preglednica 12 Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti založništva

PROGRAMI ZALOŽNIŠTVA V ŠPORTU ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

MERILA
propagandno 

gradivo
občasne 

publikacije
strokovna 
literatura

število projektov v založništvu 1 1 1
TOČKE/PROJEKT 2 5 10

Izračun:

Založništvo= št. proj.*št tčk

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le‐ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja 
osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment 
LPŠ.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ NAMEN SOFINANCIRANJA
Delovanje športnih organizacija na lokalni ravni materialni stroški/društvo
delovanje občinskih športnih zvez (OŠZ) materialni stroški, BOD/strokovno delo

3.1.1. Delovanje športnih društev

Društva so temelj organiziranega športa v Sloveniji in najmnožičnejša oblika voluntarizma. Iz 
sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni stroški za osnovno delovanje društev.

Preglednica 13 Obseg vrednotenja delovanja športnih društev in OŠZ

DELOVANJE DRUŠTEV ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV
MERILA število članov število registriranih članov

število članov 1 4

*Število članov je enako število točk

3.1.2. Delovanje športnih zvez
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Občinske športne zveze (OŠZ) so reprezentativni predstavniki in zastopniki interesov civilne 
športne družbe na lokalni ravni. Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni je domena LPŠ 
lokalne skupnosti; merila za vrednotenje delovanja OŠZ in višino proračunskih sredstev se 
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih 
proračunskih virih. 

Za sofinanciranje delovanja zveze društev na področju športa lahko kandidira organizacija, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

∑ je organizirane na lokalni ravni,

∑ je vanjo vključenih najmanj polovica športnih društev s plačano članarino, ki izvajajo LPŠ 
na lokalni ravni

∑ je članica krovne organizacije na področju športa v Sloveniji

Zagotavljajo se sredstva za delovanje ene zveze.

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

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 tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna 
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Vsako društvo ima možnost prijaviti samo eno prireditev.

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu ter razvrščanju le‐teh se upoštevajo 
kriteriji: obseg programa (priznano število točk), nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, 
državni,…), število udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).

V kolikor društvo, ki je kandidiralo na JR za izvedbo športne prireditve, in so mu bila za ta namen 
zagotovljena sredstva iz LPŠ, športne prireditve ne izvede iz neopravičljivih razlogov, pri 
naslednjem JR ni upravičeno do sredstev za športne prireditve.

PREDMET SOFINANCIRANJA

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:

Vsebina in namen sofinanciranja

ŠPORTNE PRIREDITVE NAMEN SOFINANCIRANJA:
športne prireditve lokalnega in občinskega pomena materialni stroški/prireditev
športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve materialni stroški/prireditev
udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih materialni stroški/udeleženec

4.1. VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE

Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih 
mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva, sredozemske 
igre, univerzijade…). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne 
kandidature za organizacijo in izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

4.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne 
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi 
vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega 
pokala, in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih.

4.2.1. Mednarodne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo 



28 / 36

naslednjepogoje:

∑ na prireditvi nastopajo tekmovalci iz najmanj treh tujih držav,

∑ prireditev je odmevna v kraju (potrebna najava v tiskanem in glasovnem mediju…),

∑ na njej nastopajo domači športniki,

∑ se delno ali v celoti odvija v MO Slovenj Gradec,

∑ na prireditvi sodeluje najmanj 10 ekip oziroma 100 udeležencev.

4.2.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo 
naslednjepogoje:

∑ prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,

∑ na njej nastopajo domači športniki,

∑ na prireditvi sodeluje najmanj 8 ekip oziroma 70 udeležencev.

4.2.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

∑ prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,

∑ prireditev ima tradicijo (najmanj tri leta),

∑ je odmevna pri občanih in dostopna vsem,

∑ na njej sodeluje najmanj 6 ekip oziroma 30 posameznikov,

∑ medobčinska prireditev se razlikuje od občinske po tem, da so iz drugih občin vsaj tri ekipe 
oziroma 10 posameznikov.

Izvajalec mora teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti MOSG. Dodeljena sredstva se 
izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu na obrazcu, ki je priloga razpisu. 

Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu.

Preglednica 14 Obseg vrednotenja športne prireditve

ŠPORTNE PRIREDITVE. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Lansko št. 
udeležencev/nivo 
prireditve

30‐70 71‐100 101‐150 151‐200 201‐300 301‐500
501 in 

več

Občinska šp. prireditev 10 20 30 40 50 60 70
Medobčinska šp. prireditev 20 30 40 50 60 70 80
Državna šp. prireditev ‐ 60 70 80 90 100 120
Mednarodna šp. prireditev ‐ ‐ 80 90 100 120 140
Jubilejna prireditev Se prizna vsakih 10 let. Št točk se poveča za 20%.
Uradna prireditev NPŠZ V kolikor je prireditev na seznamu NPŠZ, se število točk poveča za 20%.

4.2.4. Občinske športno‐promocijske prireditve za podelitev priznanj všportu

Sofinancira se izvedba prireditve in nagrade za »Železnikarjeve nagrade in plakete«, ki jih 
podeljuje MO Slovenj Gradec za področje športa, ter priznanje »Športnik leta«, ki jih podeljuje 
Športna zveza Slovenj Gradec.

Sredstva se zagotovijo na posebnih proračunskih virih.
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Preglednica 15 Obseg vrednotenja športnih programov športa otrok in mladine usmerjenih v 
kakovostni šport

VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN IN LETNI OBSEG VADBE V PROGRAMIH ŠPORTA OTROK IN 
MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (ŠOM KŠ/VŠ)

ŠPORTNE PANOGE LETNIH OLIMPIJSKIH IGER PO DOLOČENIH SKUPNIH ZNAČILNOSTIH

NACIONALNA 
PANOŽNA 

ŠPORTNA ZVEZA 
(NPŠZ)

ŠPORTNA  
PANOGA

SKUPINA
(od - do let)                      
ne glede na 

poimenovanje

število 
športnikov
v SKUPINI

tedensko 
število 

UR
redne 
vadbe

število 
TEDNOV

vadbe 
letno

LETNI 
OBSEG 

VADBE V 
URAH

(1 h = 60 
min)

GIBALNO-TEHNIČNE PANOGE

ATLETSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

ATLETIKA -
stadionska

12-13 12 5 40 200

14-15 12 6 40 240

16-17 10 8 40 320

18-19 8 9 40 360

GIMNASTIČNA 
ZVEZA SLOVENIJE

GIMNASTIKA -
ŠPORTNA

12-13 8 5 40 200

14-15 8 9 40 360

16-17 6 10 40 400

18-19 6 10 40 400

GIMNASTIKA -
TRAMPOLIN

12-15 6 6 40 240

16-19 6 8 40 320

KOLESARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

KOLESARSTVO -
BMX

12-14 6 5 40 200

15-16 6 5 40 200

17-18 6 6 40 240

TEŽKOATLETSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

DVIGANJE UTEŽI
13-16 8 6 40 240

17-20 6 8 40 320

BORILNE PANOGE

BOKSARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

BOKS

12-14 8 5 40 200

15-16 8 6 40 240

17-18 8 9 40 360

JUDO ZVEZA 
SLOVENIJE

JUDO

12-13 16 5 40 200

14-15 15 8 40 320

16-17 12 9 40 360

18-20 10 10 40 400

21-22 8 10 40 400

TAEKWON-DO 
ZVEZA SLOVENIJE

TAEKWONDO -
WTF

12-14 8 5 40 200

15-18 10 8 40 320

19-21 10 9 40 360

PANOGE Z LOPARJI IN GOLF

BADMINTONSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

BADMINTON

12-15 8 5 40 200

16-17 6 9 40 360

18-19 6 9 40 360

NAMIZNOTENIŠKA 
ZVEZA SLOVENIJE

NAMIZNI TENIS

12-15 8 8 35 280

16-18 6 9 40 360

19-21 6 10 40 400
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TENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE

TENIS

12-14 8 5 40 200

15-16 6 10 40 400

17-18 6 10 40 400

19-21 4 10 40 400

KOLEKTIVNE PANOGE

KOŠARKARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

KOŠARKA

12-14 10 5 40 200

15-16 10 8 40 320

17-18 10 9 40 360

19-20 10 10 40 400

NOGOMETNA ZVEZA 
SLOVENIJE NOGOMET

12-13 16 5 40 200

14-15 18 8 40 320

16-17 22 8 40 320

18-19 22 8 40 320

ODBOJKARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

ODBOJKA

12-13 14 5 40 200

14-15 14 6 40 240

16-17 14 8 40 320

18-20 14 9 40 360

ODBOJKA NA 
MIVKI

13-14 8 8 20 160

15-17 8 6 20 120

18-19 8 8 20 160

20-21 8 9 20 180

ROKOMETNA ZVEZA 
SLOVENIJE

ROKOMET

12-14 16 5 40 200

15-17 16 8 40 320

18-21 16 8 40 320

PANOGE S POUDARJENIM UMETNIŠKIM VTISOM

GIMNASTIČNA 
ZVEZA SLOVENIJE

GIMNASTIKA -
RITMIČNA

12-13 8 5 40 200

14-15 6 10 40 400

16-25 6 10 40 400

PRETEŽNO VZDRŽLJIVOSTNE PANOGE

KOLESARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

KOLESARSTVO -
CESTNO

12-14 8 5 40 200

15-16 8 8 40 320

17-18 8 9 40 360

19-21 8 9 40 360

KOLESARSTVO -
GORSKO

12-14 8 5 40 200

15-16 6 6 40 240

17-18 6 8 40 320

19-21 6 9 40 360

KOLESARSTVO -
STEZA

12-14 8 5 40 200

15-16 6 6 40 240

17-18 6 8 40 320

19-21 6 8 40 320

PLAVALNA ZVEZA 
SLOVENIJE

PLAVANJE

12-14 10 9 40 360

15-16 8 10 40 400

17-18 6 10 40 400

19-50 6 10 40 400

14-16 8 10 40 400

17-18 6 10 40 400
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PLAVANJE -
DALJINSKO 
PLAVANJE

19-50 6 10 40 400

TRIATLONSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

TRIATLON

12-13 8 5 40 200

14-15 8 8 40 320

16-17 8 9 40 360

18-19 8 10 40 400

20-23 8 10 40 400

PANOGE PRECIZNOSTI

LOKOSTRELSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

LOKOSTRELSTVO 
- TARČNO

12-14 8 5 40 200

15-17 6 8 40 320

18-20 6 9 40 360

STRELSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

STRELSTVO

12-13 8 5 40 200

14-16 8 5 40 200

17-18 6 6 40 240

19-21 6 8 40 320

PANOGE IZRAZITE POVEZANOSTI Z NARAVO

KONJENIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE

KONJENIŠTVO -
DRESURA

15-18 6 4 40 160

19-21 6 5 40 200

KONJENIŠTVO -
PRESKAKOVANJE 

OVIR

10-14 0

15-18 6 4 40 160

19-21 6 5 40 200

ŠPORTNE PANOGE ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER PO DOLOČENIH SKUPNIH ZNAČILNOSTIH

GIBALNO-TEHNIČNE PANOGE

SMUČARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE -
ZDRUŽENJE 
SMUČARSKIH 
PANOG

SMUČANJE -
ALPSKO

12-13 8 6 40 240

14-15 8 9 40 360

16-17 6 9 40 360

18-20 6 10 40 400

DESKANJE NA 
SNEGU

12-13 8 5 40 200

14-15 8 8 30 240

16-17 6 9 40 360

18-50 6 10 40 400

PROSTI SLOG
15-19 6 9 40 360

20-50 6 10 40 400

SMUČARSKI 
SKOKI

12-13 12 5 40 200

14-15 12 9 40 360

16-18 10 10 40 400

19-20 10 10 40 400

21-25 10 10 40 400

PRETEŽNO VZDRŽLJIVOSTNE PANOGE

SMUČARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE -
ZDRUŽENJE 
SMUČARSKIH 
PANOG

BIATLON

12-14 10 6 40 240

15-16 8 9 40 360

17-18 8 10 40 400

19-20 6 10 40 400

NORDIJSKA 
KOMBINACIJA

12-13 8 5 40 200

14-15 8 9 40 360

16-18 8 10 40 400
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19-20 8 10 40 400

SMUČARSKI TEKI

12-14 10 8 40 320
15-16 8 9 40 360

17-18 8 9 40 360

19-23 6 10 40 400

NEOLIMPIJSKE ŠPORTNE PANOGE PO DOLOČENIH SKUPNIH ZNAČILNOSTIH

GIBALNO-TEHNIČNE PANOGE

PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

PLANINSTVO -
ŠPORTNO 
PLEZANJE

12-13 10 6 15 90

14-15 8 10 30 300

16-17 8 8 35 280

18-19 10 9 40 360

20-25 10 10 40 400

BORILNE PANOGE

JU-JITSU IN JIU-
JITSU ZVEZA 
SLOVENIJE

JU - JITSU

12-14 10 5 40 200

15-17 12 6 40 240

18-20 12 8 40 320

21-25 12 8 40 320

KARATE ZVEZA 
SLOVENIJE

KARATE

12-13 10 6 35 210

14-15 10 6 35 210

16-17 8 6 35 210

18-20 8 8 40 320

21-25 8 8 40 320

KICKBOXING ZVEZA 
SLOVENIJE

KICKBOKS -
WAKO

12-15 20 6 40 240

16-18 20 8 40 320

19-25 20 8 40 320

SAMBO ZVEZA 
SLOVENIJE SAMBO

15-16 12 5 40 200

17-18 10 6 40 240

19-20 8 6 40 240

21-25 6 6 40 240

SAVATE ZVEZA 
SLOVENIJE

SAVATE

12-14 20 5 40 200

15-17 10 6 40 240

18-20 6 8 40 320

21-25 6 8 40 320

SLOVENSKA ZVEZA 
TAJSKEGA BOKSA

TAJSKI BOKS

12-14 10 5 40 200

15-17 8 6 40 240

18-50 8 8 40 320

TAEKWON-DO 
ZVEZA SLOVENIJE

TAEKWONDO -
ITF

12-14 8 5 40 200

15-17 6 6 40 240

18-50 6 8 40 320

PANOGE Z LOPARJI IN GOLF

SQUASH ZVEZA 
SLOVENIJE

SQUASH

12-14 8 5 40 200

15-16 8 6 40 240

17-18 8 6 40 240

19-50 6 8 40 320

PANOGE Z VOZILI, PLOVILI NA ZUNANJI POGON

AVTO-MOTO ZVEZA 
SLOVENIJE

ENDURO 16-22 6 8 40 320

MOTOKROS 15-22 6 8 40 320



33 / 36

SPEEDWAY
15-17 6 8 40 320

18-25 6 8 40 320

LETALSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

AKROBATSKO 
LETENJE

18-25 6 3 35 105

BALONARSTVO 18-25 6 3 35 105

JADRALNO 
LETENJE

18-25 6 3 35 105

LETALSTVO -
MODELARSTVO

16-18 6 3 35 105

19-25 6 3 35 105

MOTORNO 
LETENJE

18-50 6 3 35 105

SKUPINSKI 
LIKOVNI SKOKI

18-24 6 3 35 105

UMETNIŠKE 
DISCIPLINE

18-25 6 3 35 105

LETALSTVO -
PARA SKI

18-25 6 3 35 105

LETALSTVO -
ULTRA LAHKA 

LETALA

16-20 6 3 35 105

21-25 6 3 35 105

KOLEKTIVNE PANOGE

KOŠARKARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

KOŠARKA 3 na 3

14-16 6 3 30 90

17-19 6 4 35 140

20-25 6 6 35 210

NOGOMETNA 
ZVEZA SLOVENIJE

FUTSAL - MALI 
NOGOMET

12-15 14 5 40 200

16-17 14 5 40 200

18-19 14 6 40 240

20-21 14 8 40 320

PANOGE S POUDARJENIM UMETNIŠKIM VTISOM

GIMNASTIČNA 
ZVEZA SLOVENIJE

GIMNASTIKA -
AEROBIKA

15-17 10 8 40 320

18-25 10 9 40 360

PLESNA ZVEZA 
SLOVENIJE

PLES -
AKROBATSKI 

R&R

12-14 12 5 40 200

15-17 12 8 40 320

18-25 10 8 40 320
PLES - MODERNI 

TEKMOVALNI 
PLESI

12-15 20 5 40 200

16-25 20 8 40 320

PLES - ST IN LA 
PLESI

12-13 8 5 40 200

14-15 8 9 40 360

16-18 8 9 40 360

19-25 8 9 40 360

PRETEŽNO VZDRŽLJIVOSTNE PANOGE

ATLETSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

ATLETIKA -
CESTNI TEK

12-13 10 5 40 200

14-15 10 8 40 320

16-17 10 8 40 320

18-19 8 9 40 360

20-50 6 10 40 400

ATLETIKA -
GORSKI TEK

12-13 12 5 40 200

14-15 11 6 40 240

16-17 10 8 40 320
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18-19 8 9 40 360

20-25 6 10 40 400

ATLETIKA - KROS

12-13 12 5 40 200

14-15 11 6 40 240

16-17 10 8 40 320

18-19 8 9 40 360

20-22 6 10 40 400

ORIENTACIJSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

ORIENTACIJSKI 
TEK

12-13 8 5 40 200

14-15 8 6 40 240

16-17 6 6 40 240

18-19 6 6 40 240

20-21 6 8 40 320

ORIENTACIJSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

ORIENTACIJA -
SMUČARSKA

12-13 8 5 40 200

14-15 8 5 40 200

16-17 6 5 40 200

18-19 6 6 40 240

20-21 6 8 40 320

Z GORSKIMI 
KOLESI

13-14 8 5 40 200

15-18 8 6 40 240

19-25 6 8 40 320

PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

TEKMOVALNO 
TURNO 

SMUČANJE

15-16 8 8 40 320

17-19 6 9 40 360

20-21 6 10 40 400

TRIATLONSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

AKVATLON

12-13 8 5 40 200

14-15 8 6 40 240

16-17 8 9 40 360

18-19 8 10 40 400

20-23 8 10 40 400

DUATLON

12-13 8 5 40 200

14-15 8 6 40 240

16-17 8 9 40 360

18-19 8 10 40 400

20-23 8 10 40 400

ZIMSKE GIBALNO-TEHNIČNE PANOGE

PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

TEKMOVALNO 
LEDNO 

PLEZANJE

15-16 6 6 30 180

17-19 6 6 40 240

20-21 6 9 40 360

SANKAŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE

SANKANJE -
NARAVNE PROGE

15-17 6 3 25 75

18-20 6 3 25 75

21-25 6 4 25 100

SMUČARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE -
ZDRUŽENJE 
SMUČARSKIH 
PANOG

SMUČANJE -
TELEMARK

18-25 6 8 40 320

PANOGE IZRAZITE POVEZANOSTI Z NARAVO

ORIENTACIJSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

ORIENTACIJA -
PRECIZNA

15-20 6 3 30 90

21-25 6 6 40 240
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PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

PLANINSTVO -
ALPINIZEM

16-25 6 8 40 320

RIBIŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE

RIBIŠTVO -
KASTING

12-14 8 3 30 90

15-18 8 3 35 105

19-25 6 8 35 280
RIBIŠTVO -

SLADKOVODNI 
ŠPORTNI 
RIBOLOV

12-14 8 3 25 75

15-18 6 3 25 75

19-23 6 6 25 150

PANOGE PRECIZNOSTI

BALINARSKA 
ZVEZA SLOVENIJE BALINANJE

12-14 8 5 40 200

15-18 9 6 40 240

19-22 10 9 40 360

BILJARDNA ZVEZA 
SLOVENIJE

BILIJARD - POOL

12-17 8 6 25 150

18-19 8 6 30 180

20-25 8 8 30 240

KEGLJAŠKA ZVEZA 
SLOVENIJE

KEGLJANJE

12-13 8 5 40 200

14-16 6 5 40 200

17-18 6 6 40 240

19-23 6 8 40 320

LOKOSTRELSKA 
ZVEZA SLOVENIJE

LOKOSTRELSTVO 
- 3D

12-14 8 5 40 200

15-17 6 6 40 240

18-20 6 8 40 320

LOKOSTRELSTVO 
- POLJSKO

12-14 8 5 40 200

15-17 6 6 40 240

18-20 6 10 40 400

STRELSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

SAMOSTREL
16-17 6 6 40 240

18-21 6 8 40 320
ZVEZA DRUŠTEV 
KEGLJANJA NA 
LEDU SLOVENIJE

KEGLJANJE NA 
LEDU

15-18 6 4 20 80

19-22 6 6 20 120

MISELNE IGRE

VSE VRSTE MISELNIH IGER

BRIDGE ZVEZA 
SLOVENIJE BRIDGE

14-15 8 5 40 200

16-17 6 8 35 280

18-50 6 8 35 280

ŠAHOVSKA ZVEZA 
SLOVENIJE

ŠAH - hitropotezni

12-13 8 5 40 200

14-16 8 8 40 320

17-18 6 9 40 360

19-20 6 10 40 400

ŠAH - pospešeni

12-13 8 5 40 200

14-16 8 8 40 320

17-18 6 9 40 360

19-20 6 10 40 400

ŠAH -
STANDARDNI

12-13 8 5 40 200

14-16 8 8 40 320

17-18 6 9 40 360

19-20 6 10 40 400
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PANOGE ŠPORTA INVALIDOV (*)

VSE ŠPORTNE PANOGE ŠPORTA INVALIDOV

ZVEZA ZA ŠPORT 
INVALIDOV 
SLOVENIJE -
PARAOLIMPIJSKI 
KOMITE

NAMIZNI TENIS - ŠI 12-18

PLAVANJE - ŠI 16-18

SMUČANJE -
ALPSKO - ŠI

16-18

NAMIZNI TENIS - ŠI 19-50

PLAVANJE - ŠI 19-50

SMUČANJE -
ALPSKO - GLUHI

18-21

21-50

SMUČANJE -
ALPSKO - ŠI

18-50

STRELSTVO - ŠI 16-18

18-50

TENIS - GLUHI 18-20

TENIS - GLUHI 20-50


