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VIII 
 

OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 4.11.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI RADOVLJICA  

 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Romana Šlibar Pačnik, višja svetovalka za družbene dejavnosti. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica. 
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb matičnega 
delovnega telesa in iz razprave na seji občinskega sveta. 
 
 

                                                                                      Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                        ŽUPAN 
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OSNUTEK 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, št. 26/14), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB 2 in spremembe) in 17. člena Statuta 
Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na ____redni seji 
dne ____________ sprejel  
 

ODLOK 
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI RADOVLJICA 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom Občina Radovljica določa javni interes na področju športa in področja, kjer se 
javni interes uresničuje, postopek izbire izvajalcev letnega programa športa, pogoje in merila 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine 
sofinanciranja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora 
nad pogodbami o sofinanciranju. 
 

2. člen 
 

(opredelitev javnega interesa v športu) 
 

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem 
programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih 
pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. 
Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi 
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 
- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa športa 
v Občini Radovljica (v nadaljevanju: LPŠ), 
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa. 
 

3. člen 
 

(opredelitev področij športa) 
 

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi iz 
proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa: 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- obštudijske športne dejavnosti, 
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- kakovostni šport, 
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- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših. 
 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, 
- statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov, 
- založništvo v športu, 
- znanstveno raziskovalna dejavnost v športu, 
- informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa. 
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 
- športne prireditve, 
- javno obveščanje o športu, 
- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu. 
 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU. 
 

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
 

4. člen 
 

(letni program športa) 
 

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za 
katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes. 
(2) Glede na razvojne načrte, prednostne naloge v športu, razpoložljiva proračunska sredstva 
ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi: 
- športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, 
- predvideno višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij in programov športa. 
(3) Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij so opredeljeni v prilogi 1: 
Pogoji in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, ki je sestavni 
del tega odloka in se objavi na uradni spletni strani Občine Radovljica. 
(4) Predlog LPŠ pripravi za področje športa pristojen organ občinske uprave. Zaradi 
zagotavljanja uresničevanja interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga 
LPŠ poda svoje mnenje tudi občinska športna zveza, v kolikor ta v občini obstaja. 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet sprejme letni program športa na lokalni 
ravni brez predhodnega mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga občinska športna zveza  ne poda 
v roku enega meseca od prejema poziva. 
 

III. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
 

5. člen 
 

(izvajalci letnega programa športa) 
 

(1) Izvajalci LPŠ so poleg občine po tem odloku lahko: 
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- športna društva in športna zveza, ki so registrirani v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
RS), 
- zavodi za šport, 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe, določene z LPŠ, 
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v 
RS, 
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove, 
- zasebni športni delavci, 
ki izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 7. člena. 
(2) Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v 
športno zvezo. 
(3) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.  
 

IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
 

6. člen 
 

(pravica do sofinanciranja) 
 

Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja letnega programa športa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- izvajalec ima sedež v občini Radovljica, 
- izvajalec je na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa (v 
nadaljevanju: JR) najmanj dve (2) leti registriran v skladu z veljavnimi predpisi, njegova 
glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov (izjema so zavodi za šport in zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja), 
- izvajalec izvaja prijavljene športne programe skladno s tem odlokom, LPŠ in JR, 
- izvajalec zagotavlja redno izvajanje prijavljenih programov iz 1. točke 3. člena tega odloka 
najmanj 35 tednov v letu, 
- izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3. člena zagotovljene 
materialne in prostorske pogoje, 
 - izvajalec ima za izvajanje prijavljenih športnih programov iz 1. točke 3. člena zagotovljen 
ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
- izvajalec ima za prijavljene programe iz 1. točke 3. člena urejeno evidenco o udeležencih  
(velja za vse) in evidenco članstva (velja za športna društva in zveze), 
- najmanj 50% udeležencev programov iz 1. točke 3. člena, ki jih na JR prijavlja izvajalec, 
ima stalno bivališče v občini Radovljica, 
- izvajalec najmanj 50% prijavljenih programov iz 1. točke 3. člena izvaja na območju občine 
Radovljica, če obstaja ustrezna infrastruktura,  
-  izvajalec je v roku in na predpisan način oddal poročilo o realizaciji programa za preteklo 
proračunsko leto, v kolikor je za to leto prejel sredstva,  
- izvajalec je v roku in na predpisan način oddal prijavo na JR in v primeru poziva k 
dopolnitvi vloge v roku in na predpisan način dopolnil vlogo, 
- izvajalec izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka in JR. 
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V. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 
 

7. člen 
 

(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
 

(1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), 
ki je sestavljena iz petih (5) članov. 
(2) 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 in sprejemanje odločitev je 
potrebna navadna večina. 
(3) Naloge komisije so: 
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije, 
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog, 
- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku, 
- priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih ter določitev 
višine sofinanciranja, 
- vodenje zapisnikov o svojem delu. 
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja pristojni oddelek občinske uprave. 
 

8. člen 
 

(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana 
občina izvede JR. 
(2) Objava JR mora vsebovati: 
- naziv in sedež izvajalca JR, 
- pravno podlago za izvedbo JR, 
- predmet JR, 
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ), 
- navedbo pravnih podlag za vrednotenje športnih programov in področij, 
- 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 vlog, 
- datum in način odpiranja vlog, 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 
- navedbo in kontaktne podatke oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR, 
- informacijo o razpisni dokumentaciji. 
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
- razpisne obrazce, 
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge, 
- informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril, 
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov. 

9. člen 
 

(postopek izvedbe javnega razpisa) 
 

(1) Občina Radovljica objavi najavo JR v uradnem glasilu Občine Radovljica, vsebino JR in 
razpisno dokumentacijo pa na svoji spletni strani. Razpisna dokumentacija mora biti v pisni 
obliki dostopna tudi v glavni pisarni občine. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 15 dni 
od objave JR. 
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(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na 
katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način 
elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji. 
 

10. člen 
 

(odpiranje vlog) 
 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo 
se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem 
redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno. 
(2) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila 
oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti (popolna vloga). 
(3) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 
- kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 
- imena navzočih članov komisije, 
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja, 
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge. 
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
(6) Na podlagi zapisnika se v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste 
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem 
(8) dni. 
(7) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 

11. člen 
 

(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih s tem odlokom, javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij 
letnega programa športa. 
(2) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega 
člena vodi zapisnik. 
(3) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. 
 

12. člen 
 

(odločba o izbiri) 
 

Na podlagi odločitve komisije izda pristojni organ občinske uprave izvajalcem odločbe o 
izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 
 

13. člen 
 

(pritožbeni postopek) 
 

(1) Zoper odločbo je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. 
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. 
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(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je 
dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi komisijo. 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike 
Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe. 
(4) Vložena pritožba in upravni spor ne zadržita sklepanja pogodb z ostalimi izbranimi 
izvajalci LPŠ. 
 

14. člen 
 

(objava rezultatov javnega razpisa) 
 

Rezultati se po zaključku postopka JR objavijo na spletnih straneh Občine Radovljica. 
 

VI. SKLEPANJE POGODB IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
 

15. člen 
 

(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 
 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V 
pogodbi se opredeli: 
- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti, 
- pravno osnovo za sklenitev pogodbe, 
- vsebino in obseg dejavnosti, 
- višino dodeljenih sredstev, 
- terminski plan porabe sredstev, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov in področij ter 
predvidene sankcije v primeru neizvajanja, 
- način nakazovanja sredstev izvajalcu, 
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev, 
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena 
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti. 
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je 
umaknil vlogo za sofinanciranje. 
 

16. člen 
 

(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 
 

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program ali področje v skladu z JR. 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 

(prenehanje veljavnosti pravilnika) 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Radovljica (DN UO, št. 108/09), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
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sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, št. 125/10) in 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Radovljica DN UO, št. 150/11).  
 

18. člen 
 

(veljavnost odloka) 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                                         Ciril Globočnik  
                                                                                                                ŽUPAN 
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Priloga 1 k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica:  
 
 

POGOJI IN MERILA 
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ 

 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) v svojem 16. členu določa, da se pri izbiri programov oziroma 
področij letnega programa športa uporabljajo naslednja merila: 
 
1.1. za športne programe: 
 
- za športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in športa 
starejših: 
a) cena športnega programa; 
b) kompetentnost strokovnih delavcev; 
c) število vadečih; 
 
- za športne programe in strokovno podporo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov: 
a) kompetentnost strokovnih delavcev; 
b) konkurenčnost športne panoge; 
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
d) uspešnost športne panoge; 
 
1.2. za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin 
za šport v naravi: 
 
a) dostopnost vsem prebivalcem; 
b) obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi; 
c) vrednost investicije; 
č) zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog; 
 
 1.3. za razvojne dejavnosti v športu: 
 
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu: 
a) deficitarnost; 
 
- na področju statusnih pravic športnikov: 
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge; 
 
- na področju založništva: 
a) deficitarnost; 
b) reference; 
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- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti: 
a) izvedljivost in gospodarnost projekta; 
b) razvojna kakovost; 
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta; 
č) reference; 
 
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij: 
a) deficitarnost; 
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike; 
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije; 
 
1.4. za organiziranost v športu: 
 
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa: 
a) konkurenčnost športne panoge; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge; 
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge; 
č) uspešnost športne panoge; 
 
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na 
področju obštudijske športne dejavnosti: 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
1.5. za športne prireditve in promocijo športa: 
 
- športne prireditve: 
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost; 
b) množičnost; 
c) raven prireditve; 
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); 
 
- javno obveščanje: 
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija; 
b) pogostost pojavljanja; 
c) vsebina; 
 
- športna dediščina: 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
 
1.6. za družbeno in okoljsko odgovornost v športu: 
 
a) izvedljivost projekta; 
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta; 
c) odličnost projekta. 
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2. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE  
 
2.1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za  programe športa se določita v LPŠ za 
vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če se izvaja v športni 
panogi, ki je kot taka opredeljena in razvrščena v razrede na nacionalni ravni. 
 
Posamezni program pod točko 2.1. se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če ima najmanj 50% 
udeležencev programa, ki jih prijavlja izvajalec, stalno bivališče v občini Radovljica.  
 
Vsak prijavljeni vadeči v posamezne programe pod točko 2.1. se izvajalcu upošteva samo 
enkrat (isto osebo je mogoče prijaviti samo v en program pod točko 2.1.). Izjema sta 
programa 2.1.5. in 2.1.6., kjer izvajalec prijavljene vrhunske športnike v programu 2.1.6. 
lahko prijavi tudi v program 2.1.5. 
 
2.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne 
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, obšolski športni programi, 
namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del 
tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, 
društva in drugi izvajalci športnih programov, opredeljeni v področnem zakonu. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za te 
programe. 
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov. 
 
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, ki se izvaja v okviru vzgojno izobraževalnih 
zavodov, lahko izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi sami (šolska športna društva), ali pa za 
organizacijo in koordinacijo pooblastijo občinsko športno zvezo.  
 
Sofinanciranje dejavnosti prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega odstavka se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8–10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Iz zgoraj navedenega programa se sofinancirajo tudi materialni stroški šolskih športnih 
tekmovanj.  
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Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih izven vzgojno izobraževalnih 
zavodov izvajajo športna društva, OŠZ, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje teh programov, se izvajalcu vrednotijo in sofinancirajo, če je v celoletne 
programe redno (najmanj 60 ur letno) v I. starostni stopnji vključenih najmanj 20 vadečih, v 
drugi najmanj 20 vadečih in v tretji najmanj 10 vadečih, kar v vsaki starostni kategoriji 
predstavlja polno skupino. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za 
njegovo vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Sofinanciranje dejavnosti prostočasne vzgoje otrok in mladine iz prejšnjega odstavka se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) prostočasna 
športna vzgoja na I. 
stopnji – mlajši 
dečki in deklice (do 
6 let) 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 
b) prostočasna 
športna vzgoja na II. 
stopnji – dečki in 
deklice (6 do 15 let) 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 
c) prostočasna 
športna vzgoja na 
III. stopnji – 
mladinci in 
mladinke (15 – 18 
let) 

- število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10/skupina 
8/skupina 
1/vadeči 

0-40/skupina 

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali en strokovno usposobljen kader na polno skupino, vendar do največ tri strokovne kadre (tri 
različne osebe) za vse vadeče. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih 
programov, ki jih izvajajo občinski vzgojno-izobraževalni in socialno-varstveni zavodi in 
občinska društva ter zveze, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi 
potrebami. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo 
vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. Spodaj navedeni 
program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za 
izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi 
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potrebami, uporaba športnih objektov za izvedbo programov ter športne prireditve na 
nacionalni ravni.  
 
Sofinanciranje dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se dodeli na 
podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 
min 10 vadečih 
 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40  

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
 
Obštudijska športna dejavnost so različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju študija.  
 
Iz LPŠ se sofinancirajo uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti, 
strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno), 
športne prireditve, ki imajo pomemben zdravstveni učinek ter priprave in udeležba na 
tekmovanjih pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so: študentska športna društva in njihove zveze, študentske 
organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinske športne zveze, lokalne 
skupnosti oz. njihovi športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
teh programov. 
 
Sofinanciranje obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) strokovni kader 8–10 

b) število vadečih 1/vadeči 

c) cena programa 0–40 

 
Sofinancirajo se programi izvajalcev, ki dosežejo 48 točk in več.  
 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, taborniške šole, društvene priprave, delavnice z 
živalmi in podobne aktivnosti, ki se izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni 
celoletni športni programi, se v tem programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni 
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na 
tekmovanja in tekmovanjem. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec 
za njegovo vodenje in izvajanje zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen 
kader. 
 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ 
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco 
registriranih 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. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za 
izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te 
starostne skupine športnikov. Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
Posameznemu izvajalcu se za izvajanje programa najmanj ene skupine priznajo točke za en 
strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 24, v kolektivnih 
športnih panogah pa najmanj 36 registriranih športnikov, se dodatno priznajo točke za drugi 
strokovni kader. Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih 
športnih panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in hkrati 150 registriranih članov s 
plačano članarino, se dodatno priznajo točke za tretji strokovni kader. Izvajalcu, ki ima hkrati 
v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih panogah pa najmanj 48 
registriranih športnikov, najmanj 150 registriranih članov s plačano članarino in ima hkrati od 
11 do 15 kategoriziranih športnikov, se dodatno priznajo točke za četrti strokovni kader. 
Izvajalcu, ki ima v individualnih športnih panogah najmanj 32, v kolektivnih športnih 
panogah pa najmanj 48 registriranih športnikov in ima hkrati nad 15 kategoriziranih 
športnikov, se dodatno priznajo točke za peti strokovni kader. Posameznemu izvajalcu se 
lahko prizna točke za največ pet strokovnih kadrov (pet različnih oseb). 
 
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
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ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov v PR – perspektivni razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem 
besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
zagotovljen najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
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Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.  Izvajalci 
LPŠ na tem področju so športna društva in zveze. 
 
Pogoj za vrednotenje programa je vsaj ena polna skupina. Za eno polno skupino se šteje, če je 
v njej v: 

- individualnih panogah vsaj 8 udeležencev v skupini, 
- kolektivnih panogah vsaj 12 udeležencev v skupini. 

 
V primeru, da izvajalec v programu nima polne skupine, ima pa kategorizirane športnike, se 
mu priznajo samo točke iz merila d. uspešnost in konkurenčnost športne panoge. 
 
Na vsako polno skupino se prizna največ en strokovni kader. 
 
Sofinanciranje kakovostnega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (število registriranih 
tekmovalcev glede na zgoraj navedene pogoje) 
- število športnikov - min 8 v individualnih športnih panogah in min 12 v 
kolektivnih športnih panogah 

 
 

1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v DR – državni razred 

 
3/športnik 

 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
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Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v 
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. 
 
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je 
dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno izobražen 
oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in udeležbo na 
največjih športnih tekmovanjih.  
 
Izvajalci LPŠ na tem področju so športna društva. 
 
V tem programu se posameznemu izvajalcu lahko prizna točke za en strokovni kader. 
 
Sofinanciranje vrhunskega športa se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

15 
10 
6 
4 
2 

c)  lokalni pomen športne panoge 
 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

 
 
5 
10 
 
1 
3 
5 
8 
 

10 
5 
0 

č) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge  
- izvajalec ima do 30 članov 
- izvajalec ima od 31 do 50 članov 
- izvajalec ima od 51 do 100 članov 

 
0 
2 
4 
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- izvajalec ima nad 101 člana 6 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
-  število kategoriziranih športnikov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov v OR – olimpijski razred 

 
5/športnik 
7/športnik 
10/športnik

 
Pri miselnih igrah (šah) se kot ekvivalent svetovnega razreda uporablja kategorizacija 
supervelemojster, kot ekvivalent mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni 
mojster. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega 
sistema. Sofinancirajo se celoletni športni programi za invalide (najmanj 60 ur letno). Pogoj 
za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancirajo ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh 
programov, uporaba športnih objektov za te programe, organizacija državnih prvenstev za 
invalide v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov in programi vrhunskih 
športnikov invalidov. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športa invalidov so športna, invalidska, dobrodelna društva in 
zveze. 
 
Sofinanciranje športa invalidov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) kompetentnost strokovnega kadra 
- strokovno izobražen kader 
- strokovno usposobljen kader 

 
5 
3 

b) konkurenčnost športne panoge  0-10 

c) lokalni pomen športne panoge 0-10 

č) število športnikov invalidov  1/športnik 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge: 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MLR – mladinski razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v DR – državni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v PR – perspektivni razred 
- število kategoriziranih športnikov  invalidov v MR – mednarodni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v SR – svetovni razred 
- število kategoriziranih športnikov invalidov v OR – olimpijski razred 

 
2/športnik 
4/športnik 
6/športnik 
8/športnik 
10/športnik
12/športnik

 
Za zgoraj navedeni program se vsakemu izvajalcu za vsakih 10 udeležencev priznajo točke za 
en strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader, vendar ne več kot za tri strokovne 
kadre (tri različne osebe) za vse vadeče. 
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Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave. Pogoj za 
vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za njegovo vodenje in izvajanje 
najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov in površin za ciljne športne programe ter 
ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne 
rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek. 
 
Izvajalci LPŠ na področju športne rekreacije so: športna društva in zveze, lokalne skupnosti 
oz. njihovi športni in drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje teh programov. 
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 20 vadečih.  
 
Sofinanciranje športne rekreacije se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 18 let  

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 20 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8 

1/vadeči 
0-40  

 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
Večdnevni počitniški tabori, razni tečaji, društvene priprave in podobne aktivnosti, ki se 
izvajajo strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem 
programu ne vrednotijo in sofinancirajo, kar velja tudi za spodaj navedeni program. 
 
V okviru tega programa se sofinancira tudi športna rekreacija oseb s posebnimi potrebami. 
Spodaj navedeni program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe 
redno (najmanj 60 ur letno) vključenih najmanj 10 vadečih. 
 
Sofinanciranje športne rekreacije oseb s posebnimi potrebami se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 

-  število ur min 60  
min 1 skupina z 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 

 
10 
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vadeče nad 18  let – 
osebe s posebnimi 
potrebami 

min 10 vadečih 
 

- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

8 
1/vadeči 

0-40  
 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb, starejših od 65 let. Sofinancirajo 
se programi, ki tedensko zagotavljajo vsaj 2 uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih 
dejavnosti za starejše. Pogoj za vrednotenje navedenega programa je, da ima izvajalec za 
njegovo vodenje in izvajanje najmanj en strokovno izobražen ali usposobljen kader. 
 
Iz LPŠ se sofinancirata ustrezno strokovno  izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo 
gibalnih programov za starejše ter uporaba športnih površin za izvedbo teh športnih 
programov.  
 
Izvajalci LPŠ na področju športa starejših so: športna društva, društva upokojencev, občinske 
športne zveze (OŠZ),  lokalne skupnosti oziroma njihovi športni ali drugi zavodi, zdravstveni 
zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.  
 
Program se izvajalcu vrednoti in sofinancira, če je v celoletne programe redno (najmanj 60 ur 
letno) vključenih najmanj 10 vadečih. Razni tečaji in podobne aktivnosti, ki se izvajajo 
strnjeno v določenem obdobju in niso redni celoletni športni programi, se v tem programu ne 
vrednotijo in sofinancirajo. 
Sofinanciranje športa starejših se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ŠPORTNI 
PROGRAM 

POGOJI ZA 
VREDNOTENJE  

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

TOČKE 

a) celoletni program 
športne rekreacije za 
vadeče nad 65 let 

-  število ur min 60  
- min 1 skupina z 
min 10 vadečih 

a) strokovni kader 
- strokovno izobražen ali 
- strokovno usposobljen 
b) število vadečih 
c) cena programa 

 
10 
8  

1 /vadeči 
0-40 

 
Za zgoraj navedene programe se vsakemu izvajalcu priznajo točke za en strokovno izobražen 
ali strokovno usposobljen kader na skupino. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
 
2.2.1. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI 
 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti in površine za šport v 
naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v lasti lokalnih skupnosti. 
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2.2.2. INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
ZA ŠPORT V NARAVI 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za investicije in tekoče vzdrževanje 
športnih objektov in površin za šport v naravi se določita v LPŠ za vsako posamezno 
proračunsko leto. 
 
2.2.3. PREDNOST PRI UPORABI 
 
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 letnega programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa 
pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
pred drugimi izvajalci in uporabniki. V primeru več športnih društev, ki izvajajo letni progam 
športa, ima prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi prej 
ustanovljeno društvo. 
 
Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem 
interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa. 
 
Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v 
lasti lokalnih skupnosti, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi 
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov. 
 
2.3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za razvojne dejavnosti v športu se določita 
v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
 
2.3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 
 
Sofinanciranje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev v športu se dodeli na podlagi naslednjega merila: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–100 
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2.3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 
  

Sofinanciranje programov statusnih pravic športnikov se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 0–20 

b) naziv športnika oziroma športna uspešnost 0–30 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 0–30 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 0–20 

 
2.3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 
 
 Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju založništva se dodeli na podlagi 
naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–50 

b) reference 0–50 

 
2.3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost in gospodarnost projekta 0–20 

b) razvojna kakovost 0–30 

c) relevantnost in potencialni vpliv projekta 0–30 

d) reference 0–20 

 
2.3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij se dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) deficitarnost 0–40 

b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike 0–30 

c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 0–30 
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2.4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Namen programa je nepridobitnim športnim organizacijam zagotoviti možnost osnovnega 
delovanja, s tem da se jim iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov 
in stroškov strokovnega kadra. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinske športnih zvez in športnega zavoda na lokalni ravni. Predvidena višina 
zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določi v LPŠ za vsako posamezno 
proračunsko leto. 
 
Posamezni program pod točko 2.4. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en 
program pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. Izvajalec, 
ki izvaja programe na obeh področjih, prejme točke za vsako od obeh področij. 
 
2.4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega športa se 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) konkurenčnost športne panoge (glede na razvrstitev športnih panog v razrede 
na nacionalni ravni) 
- razred 1 
- razred 2 
- razred 3 
- razred 4 
- razred 5 

 
 

10 
8 
6 
4 
2 

b)  lokalni pomen športne panoge 
- individualni šport  
- kolektivni šport 
 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 
 
- olimpijski šport (na sporedu naslednjih olimpijskih iger) 
- neolimpijski šport 
- miselni šport 

5 
10 
 
 
2 
4 
6 
8 
 

10 
5 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

d) uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
- število kategoriziranih športnikov: do 5 
- število kategoriziranih športnikov: 6 do 10 
- število kategoriziranih športnikov: 11-15 
- število kategoriziranih športnikov: nad 15 

 
4 
6 
8 
10 
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Navedeni program se izvajalcu vrednoti, če ima vsaj eno polno skupino v programih  2.1.4. 
ali 2.1.5. ali ima prijavljene športnike v programu 2.1.6. 
 
2.4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 
OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE 
DEJAVNOSTI 
 
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni; 
c) število vadečih; 
 
Sofinanciranje delovanja športnih društev na področju športne rekreacije, prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine in obštudijske športne dejavnosti se dodeli na podlagi naslednjih 
meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a)  delovanje na lokalni ravni 
- društvo registrirano do 10 let  
- društvo registrirano 10-20 let 
- društvo registrirano 21-30 let 
- društvo registrirano nad 30 let 

 
2 
4 
6 
8 

b)  organiziranost na lokalni ravni 
- društvo je član občinske športne zveze 
- društvo ni član občinske športne zveze 

 
2 
0 

c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge (registrirani člani s 
plačano članarino) 
- do 30 članov 
- od 31 do 60 članov 
- od 61 do 120 članov 
- od 121 do 150 članov 
- nad 150 članov 

 
 
0 
2 
4 
6 
10 

 
SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE 
 
Sofinanciranje delovanja športne zveze se sofinancira, če je vanjo vključenih najmanj 30 
članov in sicer se točke dodeli na podlagi naslednjega merila: delež točk od skupnega števila 
točk, ki so jih v programih 2.4.1. in 2.4.2. dosegla vsa društva skupaj (100%) 
 
c) število športnih društev,  ki so člani občinske zveze in so plačali 
članarino (minimalno 30) 
- od 30 do 40 članov 
- od 40 do 50 članov 
- nad 50 članov 

 
 

50% točk 
60% točk 
70% točk 

 
Namen in višina zagotavljanja sredstev za organiziranost v športu se določita v LPŠ za vsako 
posamezno proračunsko leto. 
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
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2.5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Predvidena višina zagotavljanja sredstev za športne prireditve in promocijo športa se določi v 
LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Program pod točko 2.5.1. se izvajalcu vrednosti in sofinancira, če izvaja najmanj en program 
pod točko 2.1. in ima najmanj 30 registriranih članov s plačano članarino. 
 
2.5.1. ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Namen programa je zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki 
imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje. Iz LPŠ se sofinancirajo 
materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so 
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva ter lokalnih športno 
promocijskih prireditev. 
 
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 40 udeleženci, ki jih organizirajo 
izvajalci letnega programa športa, vendar vsakemu izvajalcu največ tri prireditve letno. 
Prireditve morajo biti izvedene na območju občine Radovljica (razen v primeru, da ne obstaja 
infrastruktura), na njih morajo nastopati tudi športniki in športnice izvajalca, ki prijavlja 
prireditev.  
 
Sofinanciranje športnih prireditev se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 1-30 

b) množičnost  
do 50 udeležencev 
nad 50 do 100 udeležencev 
nad 100 udeležencev 

 
8-10 
12-20 
20-30 

c) raven prireditve  
- manjša športno rekreativna prireditev 
- občinska, medobčinska ali regijska športna prireditev 
- državna prireditev 
- velika mednarodna prireditev 

 
1-5 
5-10 
20 

20-30 

d) ustreznost vsebine (pretežno športna) 1–10 

 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju javnega obveščanja se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija 0–40 

b) pogostost pojavljanja 0–30 

c) vsebina 0–30 
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Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi sofinancirajo skladno z doseženimi točkami in višino 
sredstev za ta namen. 
 
2.5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju športne dediščine se izvajalcem 
dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 0–50 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0–50 

 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
 
2.6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 
 
Namen in predvidena višina zagotavljanja sredstev za družbeno in okoljsko odgovornost v 
športu se določita v LPŠ za vsako posamezno proračunsko leto. 
 
Sofinanciranje programov oziroma projektov na področju družbene in okoljske odgovornosti 
v športu se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih meril: 
 
ELEMENTI ZA VREDNOTENJE TOČKE 

a) izvedljivost projekta 0–40 

b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0–30 

c) odličnost projekta 0–30 

 
Za programe oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljen le en izvajalec, se izbere vloga 
izvajalca, ki je dosegel najmanj 70 točk in ima hkrati najvišje število točk. Za programe 
oziroma projekte, kjer je v razpisu opredeljeno večje število sofinanciranih izvajalcev, se 
izberejo vloge največ treh izvajalcev, ki so dosegli najmanj 60 točk in imajo hkrati najvišje 
število točk.  
 
Izbranim izvajalcem se programi oziroma projekti sofinancirajo skladno z doseženimi 
točkami in višino sredstev za ta namen. 
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3. KONČNE DOLOČBE 
 
3.1. DOLOČITEV PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ SOFINANCIRANJA 
 
Programi in področja športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem koledarskem letu, ter 
predvidena višina sofinanciranja se določijo v letnem programu športa za posamezno 
proračunsko leto. 
 
Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v 
letnem programu športa in proračunu za leto, za katerega se izvaja javni razpis. 
 
3.2. TOČKOVNI SISTEM IN DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE  
 
Pri vrednotenju programov in področij športa, ki se bodo sofinancirali v posameznem 
koledarskem letu, se uporablja točkovni sistem.  
 
Vrednost točke za programe oziroma projekte, ki se sofinancirajo na vsakoletnem javnem 
razpisu, se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah in razdelitvijo sredstev po posameznih programih 
oziroma področjih športa ter doseženim številom točk po posameznih programih oziroma 
področjih športa.  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 
Datum: 4.11.2019 

 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 
OSNUTEK ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI RADOVLJICA  
 
1. Zakonska podlaga: 
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 29/17),  
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Ur. l. RS, 
št. 26/14),  
- Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14).  
 
2. Obrazložitev: 
Veljavni pravilnik, ki ureja sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, je bil 
sprejet leta 2009 (DN UO, št. 108/09), in sicer na podlagi takrat veljavnega Zakona o športu (Ur. 
l. RS, št. 22/98). V letih 2010 in 2011 so nato sledile še spremembe in dopolnitve pravilnika (DN 
UO, št. 125/10 in DN UO, št. 150/11). Pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje 
in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu občine Radovljica iz sredstev 
proračuna ter spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev. Na podlagi navedenega pravilnika 
in skladno s sprejetimi letnimi programi športa so bili izvedeni javni razpisi za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Radovljica med leti 2010 in 2019, pri čemer sta bila zadnja dva 
javna razpisa že usklajena z novim Zakonom o športu (Zšpo-1, Ur. l. RS št. 29/17), ki je bil 
sprejet leta 2017.  
 
Novi zakon o športu v 3. odstavku 16. člena določa, da občinski svet z odlokom podrobneje 
določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje 
in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način 
določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa 
športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciranju. Zaradi navedenega razloga je veljavni pravilnik potrebno 
nadomestiti z ustreznim odlokom.  
 
Ker novi zakon v delu, ki se nanaša na definicijo javnega interesa, letni program športa, izvajalce 
in postopke izbire ter sofinanciranja programov in področij letnega programa športa v primerjavi z 
določbami veljavnega pravilnika ne prinaša bistvenih sprememb, se v splošnem delu predlaganega 
odloka v primerjavi z zdaj veljavnim pravilnikom nekoliko spreminja in uskladi z novim zakonom 
predvsem terminologija.  
 
Novost prinaša določba 13. člena zakona, ki daje bistveno večjo vlogo občinskim športnim 
zvezam. Zakon tako določa, da izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno 
koledarsko leto (letni program športa) določi občinski svet po predhodnem mnenju občinske 
športne zveze, če ta obstaja, razen v primeru, če občinska športna zveza mnenja ne poda v roku 
enega meseca od poziva. 
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Zaradi uskladitve z določbami novega zakona, predvsem pa z Resolucijo o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS, št. 26/14) in Izvedbenim 
načrtom Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, 
pa se v večji meri spreminjajo merila za vrednotenje in izbor programov in področij športa v 
okviru letnega programa športa. 
 
Med pomembnejšimi novostmi novega zakona, ki vplivajo na merila za vrednotenje in izbor 
programov športa v okviru letnega programa športa, je zagotovo 32. člen, ki definira športnika. 
Zakon (ob določenih izjemah) tako določa, da se posameznik registrira kot športnik, če je star 
najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno zvezo ali Zvezo za 
šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Zveze športnih zvez potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v 
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Na novo se z novim zakonom (2. člen) pri 
kategoriziranih športnikih v vrhunskem športu uvaja nov, olimpijski razred. 
 
Tako novi zakon kot Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-23 z izvedbenim načrtom natančneje definirajo pomen posameznih izrazov, postopke ter 
način izbire programov in področij letnega programa športa. Navedene spremembe se smiselno 
vnesejo v predlagani novi odlok in njegovo prilogo, Pogoji in merila za vrednotenje športnih 
programov in področij. 
 
Vsebina odloka: 
 
V poglavju I. Splošne določbe so opredeljeni javni interes v športu ter programi in področja 
športa, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna.  
V poglavju II. Letni program športa sta določena vsebina dokumenta Letni program športa in 
postopek njegovega sprejema. 
V poglavju III. Izvajalci letnega programa športa so opredeljeni izvajalci letnega programa športa 
in prednostni uporabniki javnih športnih objektov. 
V poglavju IV. Pogoji za sofinanciranje so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, da 
pridobijo pravico do sofinanciranja letnega programa športa. 
V poglavju V. Postopek za dodeljevanje sredstev je predpisan postopek za dodeljevanje sredstev 
prek javnega razpisa. 
V poglavju VI. Sklepanje pogodb in nadzor nad porabo sredstev sta opredeljena postopek 
sklepanja pogodb z izvajalci letnega programa športa in nadzor nad namensko porabo dodeljenih 
sredstev. 
V poglavju VII. Prehodne in končne določbe se določita prenehanje veljavnosti obstoječega 
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica iz leta 2009 in začetek 
veljavnosti novega odloka. 
V Prilogi 1 Pogoji in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica, ki je 
sestavni del odloka, so podrobno opredeljeni pogoji in merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog. 
 
3. Finančne posledice: 
Sprejem predlaganega odloka neposredno nima finančnih posledic, te bodo odvisne od višine 
sredstev, ki jih bo z vsakoletnim letnim programom športa in proračunom za posamezno leto za 
namen sofinanciranja potrdil občinski svet.  
 
 
Pripravila: 
Romana Šlibar Pačnik, 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

   Tanja Pogačnik l.r. 
    Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 


