
POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE
20

20 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila)

javnega razpisa (JR).

trajanja postopka JR ne smejo 
spreminjati!

zmnožek priznane

športni programi:

oznaka 
postavke

Postavka programa športa šifra post. iz  
Nac. Prog. Športa 

sredstva 
2020 2020 

1 ŠVOM Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene  v 
kakovosten šport 

1.5 10.000 € 35,7% 

2 KŠ Kakovosten šport 1.6 6.500 € 23,2% 
3 RE Športna rekreacija, športne prireditve in 

delovanje športnih organizacij
4.1, 5.1 in 1.9 5.000 € 17,9% 

4 ŠSI Šport starejših in invalidov 1.10 500 € 2,1% 
5 UPR Upravljanje športnih objektov 2.5 6.000 € 21,4%  

SKUPAJ
 

28.000 € 100% 

ŠPORTNI PROGRAMI – SPLOŠNI POGOJI

skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma 
predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih 
programov je ena (1) ura = 60 minut.

SPLOŠNI POGOJI definirajo merila za izbiro/vrednotenje/sofinanciranje športnih programov:

športnem programu,

ortne panoge in starostne skupine za izvedbo 

vrednotenje programa; = koeficient popolnosti skupine).

PREGLEDNICA 1
NETEKMOVALNI ŠPORTNI 
PROGRAMI: ŠVOM PR, RE, 

ŠSI

ŠVOM PROST 
(do 5 let)

ŠVOM PROST 
(6/8; 9/11 let)

ŠVOM PROST 
(12/15; 16/19 let)

ŠPORTNA 
REKREACIJA

ŠPORT 
STAREJŠIH

velikost skupine/minimalno 10 10 15 15 10



izobraženega/usposobljenega strokovnega kadra (= korekcija strokovni kader):

PREGLEDNICA 3 KOREKCIJA: STROKOVI KADER

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 stopnja 4

korekcijski faktor strokovni kader 0,00 0,25 0,50 1,00

STOPNJA 1: izvajalcem vseh programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno 

STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe RE in ŠSI.
STOPNJA 3: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe ŠVOM PR (netekmovalni programi).
STOPNJA 4: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe ŠVOM USmerjeni (tekmovalni programi).

•   UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV:
objektih (= korekcija športni objekt):

PREGLEDNICA 4
KOREKCIJA: ŠPORTNI 

OBJEKT
ŠPORTNI OBJEKT skupina 1 skupina 2

korekcijski faktor športni objekt 0,000 0,500

- javnih 
.

.
Izvajalcem LPŠ, ki programe izvajajo v/na športnih objektih, se korekcija za uporabo športnih objektov 

žijo zahtevana dokazila o najemu/upravljanju športnega objekta.

•   ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA:

v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna:

ŠVOM PR – : ena skupina v vsakem 
razpisanem programu: do 5, 6/8, 9/11, 12/15 in 19 let,
ŠVOM USmerjeni – Športna vzgoja otrok in Mladine usmerjevalno: ena skupina v vsakem 
razpisanem programu: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19, 
KŠ – Kvaliteten Šport
RE - Rekreacija
ŠSI – Šport Starejših in Invalidov

•   PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE: 

(preglednice: 2-5). V ne tekmovalnih športnih programih (ŠVOM PR, RE in ŠSI) vadba praviloma poteka 
najmanj 30 tednov ali 60 ur. V tekmovalnih programih (ŠVOM US, KŠ) je letni obseg vadbe praviloma 

500 ur za eno skupino.

PREGLEDNICA 2
TEKMOVALNI PROGRAMI: ŠVOM TEKMOVALNI 

(12/13; 14/15 let):
TEKMOVALNI 

(16/17;18/19 let):
TEKMOVALNI: 

IŠP/MI: velikost skupine 8 6 6

KŠP: velikost skupine 12 12 12



1 - ŠVOM  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovosten 
šport Vrednost Razpisanih Sredstev - VRS 9.500 €

Kakovostna  športna  dejavnost  otrok  in  mladine,  ki  se  ukvarjajo  s  športom  zaradi doseganja  

skrb  za  mlade  športnike  na  njihovi  poti  za  doseganje vrhunskih  rezultatov,  primerljivih  
z  dosežki  vrstnikov  v  mednarodnem  merilu. Temeljijo  na  kakovostni  športni  vzgoji,  ki  se  odvija  
v  športnih  društvih  in  njihovih zvezah ter se nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga 
izvaja ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu. Programi 

šp
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, sodi v letne programe športa na državni in lokalni ravni, 
katerih izvajalci  so  športna  društva,  nacionalne  panožne  
zveze ter OKS-ZŠZ. V preteklem desetletju smo na državni ravni vzpostavili sistem nacionalnih panožnih 
športnih šol, ki je izboljšal kakovost dela z nadarjenimi mladimi športniki, zato bodo prihodnje dejavnosti 
u
populacijo.  Iz  LPŠ  se  sofinancira uporaba  športnih  objektov  za  športno  vzgojo  otrok  in mladine,  
usmerjenih  v  kakovostni  in  vrhunski  šport, ustrezno  strokovno izobražen  oz.  usposobljen  kader 
za  izvajanje  teh  športnih  programov,  zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih 
OKS-ZŠZ. P
kakovostni  in  vrhunski  šport,  so  najvidnejši  in  najpogosteje  sofinancirani  del športnih programov 

tekmovalne  sisteme  NPŠZ.  Vanje  so  vklju
da sodelujejo na uradnih tekmovanjih  NPŠZ.  Mednje  lahko  prištevamo  tudi  t.i.  pripravljalne  
programe.

KDO LAHKO KANDIDIRA
ŠVOM Usmerjeni: Vsako društvo, v ki se ukvarja z športno vzgojo otrok in mladine do 18. leta starosti, 

plezanje in podobno, …)
– Vsako društvo, v ki se ukvarja z športno vzgojo otrok in mladine do 18. leta 

vodene vadbe gibanja najmlajših in podobno)

PREGLEDNICA 5 skupina 
1

skupina 
2

skupina 
3

skupina 
4

skupina 
5

število ur vadbe/tedensko A
število tednov B

C=AXB
faktor objekt D
faktor strokovni kader E

F=C*D
G=C*E



2 - KŠ Kakovosten šport – VRS 5.500 €

Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v  kakovostni  in  

kategorijah,  ki  ne  izpolnjujejo pogojev  za  pridobitev  statusa  vrhunskega  
športnika,  tekmujejo  v  tekmovalnih sistemih  nacionalnih  panožnih  športnih  zvez  do  naslova  
državnega  prvaka  ter  na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ.  

državni  ravni.  Posebno  m
ekipe, ki si skladno s pogoji OKS-ZŠZ  pridobijo  status  športnikov  državnega  razreda, saj  ta  
predstavlja  doseganje najvišje  ravni  športne  uspešnosti  športnika  ali  športne  ekipe  na  nacionalni  
ravni oziroma primerne ravni uspešnosti v mednarodnem prostoru. Iz LPŠ se izvajalcem programov 
kakovostnega športa (športna društva na lokalni in NPŠZ na državni ravni) sofinancira uporaba športnih 
objektov, zlasti programov športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. 
UPORABA   ŠPORTNIH   OBJEKTOV   ZA   PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA Za nemoteno delovanje 

objektov.

KDO LAHKO KANDIDIRA

glej PREGLEDNICA 5



3 Športna rekreacija, delovanje šport. društev in športne prireditve
Vrednost razpisanih sredstev SKUPNO 5.000 €

SI in tekmovalnega 
športa. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem 

udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: celoletni športni programi strokovni kader in 
športni objekt/skupina

KDO LAHKO KANDIDIRA

leta, ki se s športom ukvarjajo rekreativno zaradi boljšega zdravja, ki organizirajo športne prireditve in 

je opisan pri vsaki podpostavki postavke 3

3a – ŠD Delovanje športnih društev – VRS 1.500 €                

Športna  društva  predstavljajo  temelj  evropskega  (tudi  slovenskega)  modela organiziranosti  športa.  

interese  in  predstavljajo  osnovo  obstoja  in razvoja  vs
zveze  so  (praviloma) reprezentativni  predstavniki  civilne  športne  sfere na  lokalni  ravni.  Med  

(npr.

-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. 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira  delovanje športnih društev na lokalni ravni - materialni 
stroški/društvo. 

er    
1. ter 2. leta neprekinjenega delovanja društva,

V

PREGLEDNICA 6 stolpec 2
A

– max 100 B=A
tradicionalno društvo 
staro društvo preko 30 let
mlado društvo do 30 let
novo društvo mlajše od 10 let



3b – ŠPP Športne in prireditve promocija športa – VRS 2.000 €

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. 
Udeležba na uradnih tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška, pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja 
po teh merilih.
Med druge športne prireditve prištevamo 

eacijske 
prireditve.

regijskega pomena - materialni stroški/prireditev

PREGLEDNICA 7 ŠPORTNE PRIREDITVE 

lokalna športa prireditev do 50 
udeležencev

51 - 100 
udeležencev

nad 101 
udeleženec

20 40 60
do 50 

udeležencev
51 - 100 

udeležencev
nad 101 

udeleženec
40 80 120

državna športna prireditev
do 50 

udeležencev
51 - 100 

udeležencev
nad 101 

udeleženec
60 120 180

3c - ŠR Športna rekreacija - VRS 1.500 €

vzgoje. Predstavlja  športno  dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, 

ukturirana  in  

javno zdravje. Športna  rekreacija  zato  predstavlja  dejavno,  koristno  in  prijetno  izpopolnjevanje 
dnevnega,  te
rekreacija predstavlja  tudi  pomemben  razvojni  dejavnik  športnega  turizma,  za  katerega  ima 
Republika Slovenija izjemne danosti. Športno dejavni turizem predstavlja sredstvo, s katerim  je  

odmorov med delov

ponudba  programov  športne  rekreacije.  Tukaj  je  gibalo  razvoja zlasti zasebna ponudba. Vendar 

niso bili vzpostavljeni pogoji za enak  dostop  do  nje  vsem  prebivalcem  Republike  Slovenije.  Zato  
NPŠ  opred

-
okolje.  Športna  rekreacija  na  teh  površinah  lahko  predstavlja  zelo  dobro nevtralizacijo današnjim 

uporabe.

glej PREGLEDNICA 5



4 - ŠSI Šport starejših in invalidov – VRS 600 € 

ŠSI predstavlja športno rekreativno dejavnost starejših ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. Za 
posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in 
socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: celoletni športni programi starejših, športni objekt 
in strokovni kader/skupina.

KDO LAHKO KANDIDIRA
Vsako društvo, ki se ukvarja z športno aktivnostjo starejših nad 65 let in invalidov, ki se s športom 
ukvarjajo rekreativno zaradi boljšega zdravja.

glej PREGLEDNICA 5

5 - UPR Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov – VRS 6.000 € 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT

Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od prednostnih 
nalog nacionalnega programa športa 2014-
objektov  in  površin  za  šport  v  naravi.  Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu 
razvoju posameznih športnih  panog.  Tako  zgrajeno  mrežo  vadbenih  športnih  objektov  in  površin  

in podporo ne glede na lastništvo ob izraženem javnem interesu. Iz LPŠ se sofinancira posodabljanje in 

iz

lne skupnosti, športna društva ali njihovi športni ali drugi 
zavodi. 
Redna  vzdrževalna  dela  in  obratovanje  športnih  objektov  so  nepogrešljiva  naloga upravljavcev  
športnih  objektov  in  površin.  Za  javne  športne  objekte  sredstva zagotavlja lokalna skupnost preko 
LPŠ.

KDO LAHKO KANDIDIRA

ALNI SISTEM
Posamezna športna društva prijavijo stroške, ki so jih imeli z upravljanjem in investicijskim 
vzdrževanjem objektov, namenjenih za športne aktivnosti, ki jih imajo v upravljanju. Izpolni se priložena 
tabela, v katero se vpiše višina posameznega stroška in namen. Komisija lahko na vpogled naknadno 

Posameznemu društvu 
se dodeli delež glede na razmerje priznanih sredstev napram  skupnim priznanim sredstvom vseh 
društev, ki kandidirajo na sredstva iz te postavke.

Mozirje, dne 16.6.2020 Komisija za irje


