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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
ZA JAVNI RAZPIS  

O SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI VODICE ZA LETO 
2018 

 
1. Podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet sredstev: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje Letnega programa športa v Občini Vodice za leto 
2018, in sicer: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
 kakovostni šport, 
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših, 
 razvojne dejavnosti v športu, 
 organiziranost v športu, 
 športne prireditve in 
 športni programi. 

 
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: 
Višina razpisanih sredstev znaša 21.000 €. Razpisana sredstva se zagotavljajo za sledeče 
programe, in sicer: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 

p.p. 

2018 

  Sredstva v EUR v % 

 ŠPORTNI PROGRAMI: 

  

7.140 34,00% 
prostočasna športna vzgoja otrok in 
mladine                                    840 4,00% 

športna vzgoja otrok in mladine – 
kakovostni in vrhunski šport    840 4,00% 

kakovostni šport odrasli                                                                         840 4,00% 

vrhunski šport                                                                                          840 4,00% 

športna rekreacija                                                                                 2.940 14,00% 

športna vadba starejših                                                                           840 4,00% 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI:  

  840 4,00% usposabljanje in izpopolnjevanje v športu 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  

  7.980 38,00% delovanje društev na lokalnem nivoju 

ŠPORTNE PRIREDITVE:  

  4.200 20,00% 
izvedba prireditev in udeležba na 
tekmovanjih 

ŠPORT V ZAVODIH VIZ:   840 4,00% 

S K U P A J   PROGRAMI ŠPORTA /sredstva za 
razpis/ 21.000 100,00% 
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3. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik: 

     3.1. SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
Sistem vrednotenja temelji na specifičnosti športnih panog, ki le-te razvršča v štiri (4) 
skupine: 

 izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ tekmujejo za naslov državnega prvaka, 

 izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih 
sistemih NPŠZ tekmujejo za naslov državnega prvaka, 

 izvajalci različnih športno-rekreativnih programov in 

 izvajalci miselnih iger. 
 
Kriteriji za sofinanciranje športnih programov so: 

 obseg programa: priznano število ur, 

 velikost vadbene skupine, 

 uporaba športnega objekta, 

 usposobljenost strokovnega kadra, 

 materialni stroški za izvedbo programa in 

 drugi kriteriji v skladu z NPŠ. 
 
Merila za vrednotenje športnih programov so: 

 zadostitev pogoja o številu udeležencev vadbe je osnova za priznanje popolne 
vadbene skupine. Če je v programu prijavljenih manj udeležencev, se število 
priznanih točk proporcionalno zmanjša (koeficient popolnosti skupine). Če v 
programu sodeluje več udeležencev, to ne vpliva na dodatno vrednotenje. 

 vsak udeleženec je lahko prijavljen samo v enem (1) celoletnem športnem programu 
istega izvajalca (ne velja za občasne športne dejavnosti – tečaji, športne prireditve). 

 v tekmovalno naravnanih športnih programih je osnovni pogoj udeležba ekipe 
oziroma posameznika na najmanj petih (5) tekmah ustreznega kakovostnega nivoja 
(če s tekmovalnim sistemom NPŠZ ni drugače določeno). 

 
Letni program športa (LPŠ) je za koledarsko leto 2018 dodatno določil: 

 v razpisanih športnih programih (4. člen LPŠ za 2018) se posameznemu izvajalcu 
praviloma prizna: 

- prostočasna ŠV otrok in mladine: skrajšani netekmovalni programi (največ 
dve (2) skupini), 

- prostočasna ŠV otrok in mladine: celoletni netekmovalni programi (največ 
ena (1) skupina), 

- ŠV otrok in mladine kakovostni šport: celoletni tekmovalni programi (največ 
ena (1) skupina), 

- kakovostni šport odrasli: celoletni tekmovalni programi (največ ena (1) 
vadbena skupina), 

- športna rekreacija odrasli: skrajšani netekmovalni programi (največ štiri (4) 
vadbene skupine), 

- športna rekreacija odrasli: celoletni netekmovalni programi (največ pet (5) 
vadbenih skupin),o športna vadba starejših: celoletni netekmovalni programi 
(največ dve (2) skupini). 

 programom vrhunskega športa se seštevek točk korigira s korekcijskim faktorjem 
0,50, 

 društvom, ki za izvajanje svojega programa zaračunavajo redno vadnino, se 
seštevek točk v tistem segmentu korigira s korekcijskim faktorjem 0,5, 
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 usposabljanje in/ali izpopolnjevanje: 
- največ toliko udeležencev, kot je priznanih celoletnih skupin, 

 organiziranost v športu: za delovanje društev na lokalni ravni se kot merilo 
upoštevata kriterija: 

- število let neprekinjenega delovanja društva, 
- število članov društva (s stalnim bivališčem v občini Vodice) in s plačano 

članarino. 

 športne prireditve: 
- (izvedba največ osem (8) športnih prireditev in udeležba na največ dveh (2) 

mednarodnih tekmovanjih). 

 športnim programom se seštevek točk za strokovni kader korigira s korekcijskim 
faktorjem 0,00, če vodja programa nima ustrezne strokovne 
izobrazbe/usposobljenosti,   

 športnim programom, ki se izvajajo v/na različnih športnih objektih, se seštevek točk 
za športni objekt korigira s korekcijskim faktorjem: 

- 0,25 – pretežna uporaba naravnih športnih površin 
- 0,50 – pretežna uporaba zunanjih športnih površin 
- 0,50 – uporaba površin in prostorov v občinski lasti 
- 2,00 – uporaba lastnih površin in prostorov 
- 1,00 – pretežna uporaba pokritih športnih površin (telovadnic, in-line, 

dvorana za tenis…), 
- 1,50 – smučišče (žičniške naprave…), 
- 2,00 – pokriti olimpijski bazen, športna dvorana, 
- 0,00 – uporaba površin in prostorov na osnovi 7. člena LPŠ za 2018 

(oproščeni plačila najemnine). 

 izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov 
športa za leto 2017, z enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za 
leto 2018. 

 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v Letnem programu športa, se s 
proračunskimi sredstvi Občine Vodice sofinancirajo športni programi, katerih vsebinska 
opredelitev je naslednja: 
 
3.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
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. 
Obšolski športni programi niso predmet sofinanciranja LPŠ na lokalnem nivoju, če so 
financirani s strani pristojnega ministrstva (šolstvo). Če programe celoletne vadbe izvajajo 
zavodi VIZ, se vrednoti samo strokovni kader. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 obšolski športni programi (mali sonček, zlati sonček, krpan, ciciban planinec):      
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec, 

 obšolski športni programi (šolska športna tekmovanja):                    
 kriterij vrednotenja: materialni stroški udeležbe/skupina, 

 obšolski športni programi (naučimo se plavati, tečaj smučanja…):                   
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (netekmovalno):                 
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina. 

Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.1. je opredeljen v preglednici št. 1. 
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3.1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s 
prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za 
uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.  
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in 
mladino s posebnimi potrebami. Obšolski športni programi niso predmet sofinanciranja LPŠ 
na lokalnem nivoju, če so financirani s strani pristojnega ministrstva (šolstvo). Če programe 
celoletne vadbe izvajajo zavodi VIZ, se vrednoti samo strokovni kader. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 obšolski športni programi (mali sonček, zlati sonček, krpan):      
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec, 

 obšolski športni programi (šolska športna tekmovanja):                     
 kriterij vrednotenja: materialni stroški udeležbe/skupina, 

 obšolski športni programi (naučimo se plavati, tečaj smučanja…)                     
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (netekmovalno):                 
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz  točke 3.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1. 
 
Preglednica št. 1 – PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 

OBŠOLSKI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                                                      
(mali sonček, zlati sonček, krpan) 

PREDŠOLSKI                   
(do 5 let) 

ŠOLOOBVEZNI (do 
15 let) 

število udeležencev programa 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 1 

  

OBŠOLSKI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                                        
(šolska športna tekmovanja) 

ŠOLOOBVEZNI (do 15 
let) 

MLADINA                                          
(do 19 let) 

 velikost skupine (št. udeležencev) 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA (občinsko) 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA (državno) 15 15 

  

OBŠOLSKI ŠPORTNI PROGRAMI:                                                                                              
(naučimo se plavati, tečaji smučanja, 

rolanja…) 

PREDŠOLSKI                   
(do 5 let) 

ŠOLOOBVEZNI (do 
15 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 8 8 

število ur programa 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 10 10 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 10 10 

   

PROGRAMI CELOLETNE ŠPORTNE 
VADBE                                                 

(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI                   
(do 5 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

MLADINA                                          
(do 19 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 10 15 15 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 40 40 40 
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TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 80 80 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 80 80 

 
3.1.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
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. 
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti za mlade športnike in ekipe, ki 
nastopajo v tekmovalnih sistemih NPŠZ v individualnih in kolektivnih športnih panogah ter 
miselnih igrah v vseh starostnih kategorijah. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno: CI/CE):          
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno: MDI/MDE):  
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno: SDI/SDE):     
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno: MMI/MME): 
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (tekmovalno: SMI/SME): 
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.3. je opredeljen v preglednici št. 2. 
 
Preglednica št. 2 – ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 

PROGRAMI CELOLETNE ŠPORTNE 
VADBE                                                 

(tekmovalno naravnani programi vadbe) 

CI/CE                                     
(do 11 

let) 

MDI/MDE                                        
(do 13 let) 

SDE/SDI                                          
(do 15 

let) 

MMI/MME               
(do 17 let) 

SMI/SME                             
(do 19 let) 

velikost skupine (št. udel. - individualne 
panoge) 

10 8 8 6 6 

velikost skupine (št. udel. - kolektivne 
panoge) 

10 12 12 12 12 

velikost skupine (št. udel. - miselne igre) 10 8 8 6 6 

število ur vadbe/tedensko 4 5 6 7 8 

število tednov 40 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA 

160 200 240 280 320 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 160 200 240 280 320 

 
3.1.4. KAKOVOSTNI ŠPORT 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike/ce in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih 
tekmovanjih, v tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka ter so registrirani 
skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti 
za športnike/ce in ekipe, ki nastopajo v individualnih in kolektivnih športnih panogah ter 
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miselnih igrah. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi celoletne športne vadbe (člani/ce – mednarodni nivo):     
 kriterij vrednotenja: športni objekt/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (člani/ce – državni nivo):    
 kriterij vrednotenja: športni objekt/skupina, 

 programi celoletne športne vadbe (člani/ce – regionalni nivo): 
 kriterij vrednotenja: športni objekt/skupina. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.4. je opredeljen v preglednici št. 3. 
 
3.1.5. VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport je opredeljen glede na doseženo kategorizacijo:»Pogoji, pravila in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«. Športnike/ce z doseženimi 
vrhunskimi rezultati razvrščamo v: mladinski razred (MLR), državni razred (DR), 
perspektivni razred (PR), mednarodni razred (MR) in/ali svetovni razred (SR). Vrednotijo se 
programi kategoriziranih športnikov, ki imajo na dan objave javnega razpisa za 
sofinanciranje izvajalcev LPŠ dosežen status kategorizacije. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi vrhunskih športnikov (tekmovalno – vse kategorije): 
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.5. je opredeljen v preglednici št. 3. 
 
Preglednica št. 3 – KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

PROGRAMI 
CELOLETNE 

ŠPORTNE VADBE                                                 
(tekmovalno naravnani 

programi vadbe) 

MEDNARODNI 
NIVO 

DRŽAVNI    NIVO REGIONALNI NIVO 

velikost skupine (št. 
udel. - individualne 

panoge) 
4 6 8 

velikost skupine (št. 
udel. - kolektivne 

panoge) 
12 12 12 

velikost skupine (št. 
udel. - miselne igre) 

4 6 8 

število ur 
vadbe/tedensko 

8 6 4 

število tednov 40 40 40 

TOČKE/ŠPORTNI 
OBJEKT/SKUPINA 

320 240 160 

      

PROGRAMI 
DODATNE 

ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni 

programi 
vrhunskega športa) 

KATEGORIZA
CIJA MLR 

KATEGORIZA
CIJA DR 

KATEGORIZ
ACIJA PR 

KATEGORIZA
CIJA MR 

KATEGORIZ
ACIJA SR 
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število udeležencev 
programa 

1 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDEL
EŽENEC 

160 160 240 240 320 

 
3.1.6. ŠPORTNA REKREACIJA 
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih 
vseh starosti (tudi družin) s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa 
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih 
tekmovanjih.  
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za odraslo 
populacijo. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi celoletne športne vadbe (netekmovalno):                                                   
 kriterij vrednotenja: športni objekt/skupina, 

 druge občasne športne dejavnosti (tečaji):                                                                   
 kriterij vrednotenja: športni objekt/skupina. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.6. je opredeljen v preglednici št. 4. 
 
3.1.7. ŠPORT STAREJŠIH 
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost ljudi nad doseženim 65. letom 
starosti.  
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti za starejšo populacijo. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi celoletne športne vadbe (netekmovalno):                 
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina, 

 druge občasne športne dejavnosti (tečaji):                                  
 kriterij vrednotenja: športni objekt in strokovni kader/skupina. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.1.7. je opredeljen v preglednici št. 4. 
 
Preglednica št. 4 – ŠPORTNA REKREACIJA, ŠPORT STAREJŠIH 
 

PROGRAMI CELOLETNE 

ŠPORTNE VADBE                                                 

(netekmovalni programi vadbe) 

ŠPORTNA REKREACIJA ŠPORT STAREJŠIH 

velikost skupine (št. 

udeležencev) 
15 10 

število ur vadbe/tedensko 2 1,5 

število tednov 40 40 

TOČKE/STROKOVNI 

KADER/SKUPINA 
0 60 

TOČKE/ŠPORTNI 

OBJEKT/SKUPINA 
80 60 

   

DRUGE OBČASNE ŠPORTNE 

DEJAVNOSTI                                               
ŠPORTNA REKREACIJA ŠPORT STAREJŠIH 
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(tečaji, drugi krajši športni 

programi) 

velikost skupine (št. 

udeležencev) 
15 10 

število ur programa 20 10 

TOČKE/STROKOVNI 

KADER/SKUPINA 
0 10 

TOČKE/ŠPORTNI 

OBJEKT/SKUPINA 
20 10 

 
3.2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki 
s svojim udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti športa. 
 
Kriteriji za sofinanciranje razvojnih programov so: 

 obseg programa (priznano število točk), 

 število udeležencev in/ali projektov, 

 materialni stroški na udeleženca in/ali izvedbo projekta. 
 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno: 

 določi vsebine in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo 
vrednotenja, 

 določi maksimalno število udeležencev v programih izobraževanja, usposabljanja 
in/ali izpopolnjevanja. 

 
3.2.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V ŠPORTU  
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja 
(univerzitetni in visokošolski) so v izključni domeni izobraževalnega sistema, medtem ko 
programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo tudi v NPŠZ. Vrednoti se udeležba 
športnikov in športnih delavcev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so 
verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 programi usposabljanja strokovnih kadrov v športu:                                     
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec, 

 programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu:                                 
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.2.1. je opredeljen v preglednici št. 5. 
 
Preglednica št. 5 – USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU 
 

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU 

USPOSABL
JANJE 

(stopnja 3) 

USPOSA
BLJANJ

E 
(stopnja 

2) 

USPOSAB
LJANJE 

(stopnja 1) 

IZPOPOL
NJEVANJ

E 
(licenciranj

e) 

minimalno število udeležencev programa 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 20 15 10 5 
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        3.3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
Športno društvo je temelj slovenskega modela organiziranosti športa in predstavlja osnovo 
za izvajanje vseh športnih programov. Športno društvo je prostovoljno združenje 
državljanov, ki s pretežno prostovoljnim delom uvejavljajo svoje skupne interese.  
 
Kriteriji za sofinanciranje organiziranosti v športu so: 

 obseg programa (priznano število točk), 

 število članov in/ali tekmovalcev društva,  

 število let neprekinjenega delovanja društva, 

 materialni stroški za izvedbo programa. 
 
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno: 

 določi obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni, 

 opredeli korekcijski faktor za delovanje društev. 
 
3.3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ – ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ 
Delovanje društev in njihovih zvez (občinskih na lokalni in nacionalnih na državni ravni) 
zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato 
je pomemben segment LPŠ. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:      

 število let neprekinjenega delovanja društva:              
kriterij vrednotenja: materialni stroški/leto neprekinjenega delovanja, 

 število članov društva s plačano članarino:     
kriterij vrednotenja: materialni stroški/član društva s plačano članarino, 

 število pri NPŠZ registriranih članov društva:              
kriterij vrednotenja: materialni stroški/registrirani tekmovalec. 
 

Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.3.1. je opredeljen v preglednici št. 6. 
 
Preglednica ŠT. 6 - ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE ŠPORTNIH 
ORGANIZACIJ 
 

LETA NEPREKINJENEGA DELOVANJA 
DRUŠTVA 

1 - 5 LET 
6 - 10 
LET 

11 - 20 
LET 

21 - 40 
LET 

NAD 
40 

LET 

TOČKE/MS/LETA 5 10 20 40 50 

      

ŠTEVILO ČLANOV S PLAČANO 
ČLANARINO 

VSAK ČLAN S PLAČANO ČLANARINO 

TOČKE/MS/ČLAN 2 

  

ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH 
ČLANOV 

VSAK PRI NPŠZ REGISTRIRAN TEKMOVALEC 

TOČKE/MS/TEKMOVALEC 2 

 
3.4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 
okolja, kjer potekajo, pri čemer ni zanemarljiv pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
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Priznava se udeležba na mednarodnih tekmovanjih, ki so potrjena s strani mednarodnih 
panožnih športnih zvez; za najnižji rang šteje tekma evropskega pokala, FIS ali GP tekma. 
Upoštevajo se kategorije: SDI/SDE, MMI/MME, SMI/MSE in ČLANI/CE. 

3.4.1. ŠPORTNE PRIREDITVE 
Med športne prireditve prištevamo velika mednarodna športna tekmovanja, tekmovanja 
članskih reprezentanc RS in klubov, množične športne prireditve in druge športne prireditve 
lokalnega pomena. 
 
Kriteriji za sofinanciranje izvedbe športnih prireditev so: 

 obseg programa (priznano število točk), 

 dosežen nivo prireditve (lokalni, občinski, državni), 

 število udeležencev na prireditvi, 

 udeležba na mednarodnih športnih prireditvah, 

 materialni stroški za izvedbo programa. 
Uradne tekme v okviru tekmovanj NPŠZ (ligaška in pokalna tekmovanja) niso predmet 
vrednotenja in sofinanciranja. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:  

 športne prireditve lokalnega (društvenega) pomena (izvedba):  
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/prireditev, 

 športne prireditve občinskega pomena (izvedba):       
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/prireditev, 

 športne prireditve državnega pomena (izvedba):        
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/prireditev, 

 mednarodne športne prireditve (udeležba):                  
 kriterij vrednotenja: materialni stroški/udeleženec. 

 
Obseg vrednotenja športnih programov iz točke 3.4.1. je opredeljen v preglednici št. 7. 
 
Preglednica št. 7 - ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 

IZVEDBA PRIREDITEV 
LOKALNEGA POMENA 

do 25 
udeležencev 

26 - 50 
udeležencev 

51 - 75 
udeležencev 

76 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeležene

c 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 10 20 30 40 60 

      

IZVEDBA PRIREDITEV 
OBČINSKEGA POMENA 

do 25 
udeležencev 

26 - 50 
udeležencev 

51 - 75 
udeležencev 

76 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeležene

c 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80 120 

      

IZVEDBA PRIREDITEV 
DRŽAVNEGA POMENA 

do 25 
udeležencev 

26 - 50 
udeležencev 

51 - 75 
udeležencev 

76 - 100 
udeležencev 

nad 101 
udeležene

c 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 0 0 160 200 280 

      

UDELEŽBA NA 
MEDNARODNIH 
TEKMOVANJIH 

OLIMPIJSK
E IGRE 

SVETOVNO 
PRVENSTV

O 

EVROPSKO 
PRVENSTV

O 

SVETOVNI 
POKAL 

EVROPSK
I POKAL, 

GP 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 600 320 240 160 120 
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Vrednost točke se izračuna za vsak program posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so 
opredeljen v LPŠ. Vrednost točke se določi s seštevkom točk ocenjenih programov oziroma 
projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za 
program oziroma posamezen projekt. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja 
posameznega programa oziroma projekta. Vrednost točk s sklepom določi župan Občine 
Vodice 
 
4. Prijavni obrazec: 
Vsak vlagatelj mora izpolniti prijavni obrazec - priloga št. 1, ki vsebuje: 

 I. osnovne podatke o izvajalcu športnih programov, 

 II. izjavo o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, 

 III. prijavo programov v zavodih s področja VIZ (prijavijo zavodi), 

 IV. prijavo programov interesne športne in rekreativne vadbe z obveznimi 
prilogami/dokazili: 
- dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno 

skupino (vaditelj, trener…), 
- dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega 

objekta za redno vadbo, 

 V. prijavo programov kakovostnega in vrhunskega športa z obveznimi 
prilogami/dokazili: 
- uradni rezultati tekmovanj za vadbeno skupino oz. posameznike v skupini v 

preteklem letu (1.1. – 31.12.), 
- dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno 

skupino (vaditelj, trener…), 
- za kategorizirane športnike (vrhunski šport) – kopijo dokumenta OKS-ZSZ, ki 

potrjuje kategorizacijo, 
- dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega 

objekta za redno vadbo. 

 VI. prijavo razvojnih dejavnosti v športu z obveznimi prilogami/dokazili: 
- dokazilo o opravljenem usposabljanju oz. pridobljeni licenci. 

 VII. organiziranost v športu: delovanje športnih organizacij z obveznimi 
prilogami/dokazili:  
- potrjen seznam članstva. 

 VIII. športne prireditve in promocija športa. 
  
5. Vzorec pogodbe: 
Vzorec pogodbe predstavlja prilogo št. 2, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
 
6. S sklepom bo o dodelitvi sredstev odločil župan Občine Vodice. Sklep župana je 
dokončen. Zoper odločitev župana je možno sprožiti upravni spor, in sicer v roku 30 
dni od vročitve sklepa.  
 
 
 
OBRAZLOŽITEV V POGOJIH, MERILIH IN KRITERIJIH 
UPORABLJENIH KRATIC: 
 
LPŠ    letni program športa 
NPŠ   nacionalni program športa 
FŠO  fundacija za financiranje športnih 
organizacij 
OKS-ZŠZ olimpijski komite Slovenije – združenje športnih 
zvez 
NPŠZ  nacionalna panožna športna zveza 
VIZ  vzgoja in izobraževanje 
PP   otroci in mladina s posebnimi potrebami 

CI/CE  cicibani/cicibanke: starostna skupina do 
11 let, 
MDI/MDE mlajši dečki/mlajše deklice: starostna skupina do 13 
let, 
SDI/SDE starejši dečki/starejše deklice: starostna skupina do 
15 let, 
MMI/MME  mlajši mladinci/mlajše mladinke: 
starostna skupina do 17 let, 
SMI/SME  starejši mladinci/starejše mladinke: starostna 
skupina do 19 let. 
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