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Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
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Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 17. 2. 2016 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 9. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-
210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA)  

• usmeritve Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje  2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14) 

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,17/2010, 45/2011 in 
51/2015)  

 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Laško v predloženi vsebini. 
 
Obrazložitev: 

Čeprav še vedno ni prišlo do sprejetja novega Zakona o športu (v veljavi je zakon iz 
leta 1998), je v lanskem letu prišlo do sprejetja Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje  2014 - 2023. Trenutno veljavni Pravilnik o pogojih in merilih 
za sofinanciranje izvajanje letnega programa športa v občini Laško, ki ga je sprejel Občinski 
svet Občine Laško leta 2010, ni v celoti prilagojen novi resoluciji. Prav tako smo pri razpisih 
ugotavljali nekatere pomanjkljivosti, ki jih z novim pravilnikom poskušamo odpraviti. 

Z novim pravilnikom urejamo obseg in vsebino letnega programa športa v občini ter 
izbor izvajalcev tega programa, pri čemer smo v največji možni meri skušali upoštevati tudi 
specifičnost dosedanjega razvoja športa v naši občini. S pravilnikom so določeni možni 
izvajalci programov, pravica do sofinanciranja ter način in postopek izbora, ki temelji na 
javnem razpisu in določa pogoje za uvrščanje izvajalcev v programe. Z vsebinskimi 
določbami so v pravilniku opredeljeni programi športa, ki so v javnem interesu. 
Najpomembnejši del je šport otrok in mladine, ki je obravnavan kot športna vzgoja ter še 
posebej kot športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.  
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

Priloga:  
- predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Laško  



PREDLOG 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: 
U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta 
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 21. člena Statuta Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,17/2010, 45/2011 in 51/2015)  je Občinski svet Občine 
Laško  na ____ seji dne, _____________ sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

OBČINI LAŠKO 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev 
namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Laško (v 
nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).  
 
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.  
 

2. člen 
(uporaba kratic) 

 
(1) Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:  
DL – državna liga  
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa  
JR – javni razpis  
LPŠ- letni program športa  
NPŠ- nacionalni program športa  
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza  
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez  
OŠ – osnovna šola  
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred  
 

3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 

 
(1) Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v 
skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, 
da se:  

• zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,  
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih 

športa,  
• načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine 

za šport v naravi.  
 
 
 
 



4. člen 
(izvajalci LPŠ) 

 
(1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:  

• športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,  
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, 
•  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti v športu.  
 

5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 

 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih 
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:  

• so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če 
športna panoga v občini še ni zastopana,  

• imajo za prijavljene dejavnosti:  
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,  
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in 

stroškov za izvedbo dejavnosti,  
- izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov 

letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za 
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega 
športnega programa v merilih drugače opredeljen,  

- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva 
in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.  

 
 

II. VSEBINSKE DOLOČBE 
 

6. člen 
(opredelitev področij športa) 

 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 
upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna 
občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:  
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI:  
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami  
1.3. Obštudijske športne dejavnosti  
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
1.5. Kakovostni šport  
1.6. Vrhunski šport  
1.7. Šport invalidov  
1.8. Športna rekreacija  
1.9. Šport starejših  
 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI  
2.1. izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi 
2.2. Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi 
 



3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
4.1. Delovanje športnih društev in zvez  
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  
5.1. Športne prireditve  
5.2. Organizacija občinske lige  
 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU  
 
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.  
 
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji. 
 
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so 
sestavni del tega pravilnika.  
 

7. člen 
(LPŠ) 

 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu 
opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.  
 
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter 
kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:  

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

• obseg in vrsto dejavnosti,  
• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,  
• morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.  

 
(3) LPŠ sprejme občinski svet Občinski svet.  
 

8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 

 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.  
 
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega najmanj dva iz občinske uprave Član 
komisije ne more biti iz vrst izvajalcev. 
 
(3) Naloge komisije so:  

• pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  
• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna 

popolnost),  
• pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma 

razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,  
• priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,  
• pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,  
• vodenje zapisnikov o svojem delu,  
• priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo 

oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.  



9. člen 
(JR)  

 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem pravilnikom ter na podlagi sklepa 
župana občina izvede JR.  
 
(2) JR mora vsebovati:  

• pravno podlago za izvedbo JR,  
• predmet JR,  
• navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,  
• navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,  
• višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,  
• navedbo meril za vrednotenje področij športa,  
• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,  
• datum in način odpiranja vlog,  
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,  
• navedbo 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 dodatnih pogojih in merilih. 

  
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so 
potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom 
razpisa. 
 

10. člen 
(postopek izvedbe JR) 

 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.  
 
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku 
in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.  
 
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti.  
 

11. člen 
(dopolnitev vlog) 

 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove 
tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 
osem (8) dni od prejema sklepa.  
 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.  
 

12. člen 
(sklep o izbiri) 

 
(1) Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ občinske 
uprave.  
 



13. člen 
(pritožbeni postopek) 

 
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku 
osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za 
vrednotenje področij.  
 
(2) O pritožbi odloči župan v zakonitem roku. Odločitev župana je dokončna.  
 

14. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

 
(1) Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Laško in izvajalcem programa in dejavnosti, ki je bil izbran za 
sofinanciranje. 
 

15. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z JR.  
 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ 
občinske uprave.  
 
(3) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma 
nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu 
postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi. 
 
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem JR. 
 

16. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.  
 
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo 
prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.  
 
 

III. PREHODNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 (spremembe in dopolnitve pravilnika) 

 
(1) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik. 

 
18. člen 

(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju  letnega 
programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/2010) in Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o sofinanciranju  letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 
107/2010).  
 



19. člen 
(veljavnost Pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
Št.: 007-0003/2016  
Laško, dne               
 
                                                                                                            ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                                                    Franc Zdolšek 
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PRILOGA: MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI LAŠKO 

VSEBINA DOKUMENTA 
 

V Pravilniku so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do 
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: 
merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:  
 
1. športni programi  
2. športni objekti in površine za šport v naravi  
3. razvojne dejavnosti v športu  
4. organiziranost v športu  
5. športne prireditve in promocija športa  
6. družbena in okoljska odgovornost v športu  
 
Znesek sofinanciranja posameznega programa ali dejavnosti se določi tako, da se število točk, ki jih 
prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke po posameznih sklopih se 
izračuna tako, da se vrednost skupnega zneska po posameznih sklopih deli s skupnim številom točk 
vseh programov oz. dejavnosti izbranih za sofinanciranje pod določenim sklopom. 

 
STRUKTURA DOKUMENTA 

 
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:  

• splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter  
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.  

 
MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA 

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

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev 
glede predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:  

• če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk proporcionalno 
zmanjša (= koeficient popolnosti skupine),  

• če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 
 

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji: 
 

• isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu, 
 

netekmovalni športni programi:  
• v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (s posebnimi potrebami), 

obštudijskih športnih dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se 
vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ,  

 tekmovalni športni programi:  
• v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

kakovostnega in vrhunskega športa (invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ, 

• ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmah/tekmovanjih v 
sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje 
specifičnosti tega ni mogoče izpolniti.  
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1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 

 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike 
športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno 
vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.  
 
 
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI  
 
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček 
(MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi 
planinec (MP).  
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani 
MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.  
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA: 
prostočasna ŠVOM: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP  materialni stroški/udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1. je opredeljen v preglednici št. 1-1-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE           
(S POSEBNIMI POTREBAMI) 

 
 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI: 
 

PREDŠOLSKI   
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI  
(do 15 let) 

PREDŠOLSKI PP 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP (do 15 let) 

število udeležencev programa 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC  (MS, CP, ZS,KRP, MP) 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC (NSP) 2 2 2 2 

 
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  
 
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih 
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni. 
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
prostočasna ŠVOM:  Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) materialni stroški/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1-1-2. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE           
(S POSEBNIMI POTREBAMI) 

 
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA Medobčinsko Regijsko Državno 

velikost skupine (št. udeležencev) 10 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 20 25 30 

 
 
1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI  
 
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 
tednov v letu oziroma 60 ur letno.  
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
prostočasna ŠVOM:  celoletni programi strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3. je opredeljen v preglednici št. 1-1-3. 
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PREGLEDNICA ŠT. 1-1-3 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                              
(S POSEBNIMI POTREBAMI) 

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(netekmovalni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

MLADINA 

(do 19 let) 

PREDŠOLSKI 
PP 

(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP 

(do 15 let) 

MLADINA 
PP 

(do 19 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 15 20 20 5 10 10 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 50 50 60 50 50 60 

 
1.1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH  
 
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem 
obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
prostočasna ŠVOM:  programi v počitnicah in pouka prostih dneh materialni stroški in strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4. je opredeljen v preglednici št. 1-1-4. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                               
(S POSEBNIMI POTREBAMI) 

 

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI: 
(v počitnicah in pouka prostih dnevih) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

PREDŠOLSKI 
PP (do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP (do 15 let) 

velikost skupine (št. udeležencev) 8-10 10-12 5-6 8-10 

število ur programa 10-20 10-20 10-20 10-20 

TOČKE/MS/SKUPINA 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 

 
 
1.2.   ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki 
so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi 
okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje 
življenje. 
 
1.2.1.   CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. Med programe za 
otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi promocijske športne programe in programe v 
počitnicah in pouka prostih dnevih. 
 
1.2.2.   ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI 
Šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirana na 
regijski in nacionalni ravni.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNI PR OGR AM  : KRITERIJ VREDNOTENJA: 

prostočasna ŠVOM-PP: Promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP materialni stroški/udeleženec 

prostočasna ŠVOM-PP: Športne prireditve za otroke in mladino (PP) materialni stroški/skupina 

prostočasna ŠVOM-PP: Celoletni programi strokovni kader/skupina 

prostočasna ŠVOM-PP: programi v počitnicah in pouka prostih dneh materialni stroški  in strokovni kader /skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 in 1.2.2 je opredeljen v preglednicah                             
št. 1 -1-1 do 1-1-4. 
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1.3.   OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
  
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in 
pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. 
 
1.3.1.   CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI 
 
Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike športne 
dejavnosti študentov v Občini Laško. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
obštudijska športna dejavnost: celoletni programi športni objekt /skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1. je opredeljen v preglednici št. 1-3-1. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1 ŠPORT ŠTUDENTOV 

 

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA 
(netekmovalni programi vadbe) CELOLETNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 

 
 
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter 
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih 
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati 
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.  
 
1.4.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ  
 
Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del 
športnih programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi strokovni kader in materialni stroški /skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici št. 1-4-1. 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1 ŠV OM USMERJENI V KAKOVOSTNI                                                   
in VRHUNSKI ŠPORT 

 

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(tekmovalni programi vadbe) 

TURNIRSKI NAČIN LIGAŠKO TEKMOVANJE 

Regijski nivo Državni nivo Regijska liga I. državna liga 

velikost skupine  10 10 10 10 

število ur vadbe/tedensko 2 3 3 4 

število tednov 30 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 20 20 20 40 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 20 30 40 60 
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Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem 
pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član 
društva s sedežem v občini. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR materialni stroški  /udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici št. 1-4-2 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2 MLADINSKI RAZRED 
 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi športnikov MLR) 

KATEGORIZACIJA 
MLR 

število udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 10 

 
 
1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani 
skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. 
  
1.5.1. PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA  
 
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in 
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih 
panog na nacionalni ravni.  
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
kakovostni šport: celoletni tekmovalni programi materialni stroški  in strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici št. 1-5-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1 KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(tekmovalni programi vadbe) 

TURNIRSKI NAČIN LIGAŠKO TEKMOVANJE 

Regijski nivo Državni nivo Regijska liga I. državna liga I. državna 

velikost skupine  10 10 10 10 15 

število ur vadbe/tedensko 3 3 4 6 10 

število tednov 30 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 10 20 20 20 50 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 20 30 30 50 100 

 
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem 
pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član 
društva s sedežem v občini. 



Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Laško 

6 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  
ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 

kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR materialni stroški  /udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici št. 1-5-2 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-2 DRŽAVNI RAZRED 
 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi športnikov DR) 

KATEGORIZACIJA 
DR 

število udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 10 

 
 
1.6. VRHUNSKI ŠPORT  
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji 
objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s 
svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali 
perspektivnega razreda (PR). 
 
1.6.1.   PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega športa so 
uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR,MR,SR materialni stroški  /udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1 VRHUNSKI ŠPORT  
 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 
(tekmovalni programi športnikov MLR) 

KATEGORIZACIJA 
PR 

KATEGORIZACIJA 
MR 

KATEGORIZACIJA 
SR 

število udeležencev programa 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 10 15 20 

 
 
1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Šport  invalidov  v  svojih  pojavnih  oblikah  predstavlja  pomembne  psihosocialne  (rehabilitacija,  
vključenost  v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. 
 
1.7.1.   CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI  
 
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, 
zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in 
dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 
60 ur letno. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Šport invalidov: celoletni programi materialni stroški in športni objekti/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.1. je opredeljen v preglednici št. 1-7-1. 
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PREGLEDNICA ŠT. 1-7-1 ŠPORT INVALIDOV 
 

ŠPORTNA VADBA 
(netekmovalni programi vadbe) CELOLETNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 10 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 10 

 
 
 
1.8.   ŠPORTNA REKREACIJA 
  
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
  
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega 
športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in 
družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja 
zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. 
 
1.8.1.   CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 
 
Celoletni  programi  športne  rekreacije  potekajo  najmanj  30  tednov  v  letu  oziroma  60  ur  letno  
ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
Pod rubriko občasni programi spada delovanje planinskih društev. Pogoj je organizacija najmanj 10  
planinskih pohodov v Občini Laško. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Športna rekreacija : celoletni programi materialni stroški in strokovni kader/skupina 
Športna rekreacija: občasni programi materialni stroški in strokovni kader/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.1. je opredeljen v preglednici št. 1-8-1. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-8-1 ŠPORTNA REKREACIJA 

 

ŠPORTNA VADBA 
(netekmovalni programi vadbe) CELOLETNI PROGRAMI OBČASNI PROGRAMI 

velikost skupine (št. udeležencev) 20 50 

število ur vadbe/tedensko 2    
število tednov 30    

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA 20 50 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 10 10 

 
1.8.2. REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Športna rekreacija::  športna tekmovanja  materialni stroški/skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.8.2. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1-8-2 ŠPORT REKREACIJA 

 
REKREATIVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA Občinska liga Medobčinska liga 

velikost skupine (št. udeležencev) 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 20 25 
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1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
 
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ 
 
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom 
starosti in razširjenih družin Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi 
nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« 
razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. 
 
1.9.1.   SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH  
 
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur 
letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi 
in urbanem okolju. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe strokovni kader in športni objekt /skupina 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 1-9-1 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1-9-1 ŠPORT STAREJŠIH 
 

ŠPORT STAREJŠIH 
(netekmovalni programi vadbe) SKUPINSKA VADBA 

velikost skupine (št. udeležencev) 15 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 15 

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA 15 

 
 
2.   ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

 
 
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben 
dejavnik športnega udejstvovanja.  
 
2.1. Izgradnja in obnova športnih objektov in površin za šport v naravi 
 
Na podlagi prijav in točkovanja, komisija naredi prioritetni vrstni red  do porabe razpoložljivih sredstev. 
 
Investicija je bil prijavljena že v lanskem letu, vendar ni prišla na vrsto 10 T 
Investicija je bil prijavljena že v lanskem letu, vendar ni bila dokončana 20 T 
Predračuni za določeno investicijo 30 T 
Pomen investicije do 100 T 
Nujnost obnove ali izgradnje do 100 T 

 
2.2. Najem in vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi 
 
a) Društvom, ki plačujejo najemnine za športne objekte (razen dvorane Tri lilije), je namenjeno do      
50 % sredstev iz te proračunske postavke. Osnova je fotokopija sklenjene pogodbe za najem objekta. 
Točke za najemnine (1 EUR = 1T) se seštejejo in delijo z razpoložljivimi sredstvi Najemnine za objekte 
izven Občine Laško se štejejo polovično (1 EUR = 0,5 T). Do sofinanciranja najema športnih objektov 
niso upravičena društva, ki najete športne objekte tržijo, in društva, ki so se prijavile na posamezne 
vsebine razpisa, kjer so stroški objekta že sofinancirani.  
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b) Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic in igrišč v upravljanju šol, se zagotavljajo v okviru rednih 
sredstev za materialne stroške šol. Sofinanciranje vzdrževanja  športnih površin in objektov v  
upravljanju društev, se  izvaja na podlagi točkovanja v spodnji tabeli.  

 
Objekt Točke/m2 

 

Notranji prostori  5 
Nogometno travnato igrišče 2 
Zunanje površine za športna igrišča 0,5 
Ostale rekreativne površine 0,1 

 
 
3.   RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Razvojne  dejavnosti  prvenstveno  predstavljajo  medsebojno  prepletene  strokovne  naloge,  ki  
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa. 
 
3.1.   USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
 
Kakovostni  strokovni  kadri  v  športu  so  ključ  razvoja  in  uspešnosti.  Programi  izobraževanja  
(univerzitetni  in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali 
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ŠPORTNI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA: 
usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov materialni stroški/udeleženec 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 3.1. je opredeljen v preglednici št. 3-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3-1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 

 
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU 

 
IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 
USPOSABLJANJE 

(stopnja 1) 
USPOSABLJANJE 

(stopnja 2) 
USPOSABLJANJE 

(stopnja 3) 

minimalno število udeležencev programa 1 1 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 5 10 15 20 

 
Maksimalno število udeležencev v posameznih programih usposabljanja in izpopolnjevanja je 5. 
 
 
4.   ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
  
4.1.   DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne 
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ. 
 
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo: 

 

ORGANIZIRANOST  V  ŠPORTU : KRITERIJ VREDNOTENJA: 
delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 4-1. 
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PREGLEDNICA ŠT. 4-1 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV 

 
 

DELOVANJE DRUŠTEV 
TRADICIJA: 

LETA DELOVANJA 

ČLANSTVO S 
PLAČANO 
ČLANARINO 

REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO  

V  NPŠZ 

DRUŠTVO V 
JAVNEM 

INTERESU 

točke/leto delovanja 10 0 0 0 0 

točke/član in/ali tekmovalec 0 1 2 0 0 

točke/društvo 0 0 0 50 50 

TOČKE/MS (ne več kot) 50 150 100 50 50 

 

 
5.   ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. 
Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje 
športne kulture. 
 
Organizacija uradnih tekem v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna 
tekmovanja) in planinski izleti niso predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 
 
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: dosedanja izvedba 
(promocijski material, različna poročila, objava rezultatov,nagrade,…), tradicija, obseg programa,  
kvalitetni  nivo  prireditve,  število  udeležencev  na  prireditvi. 
Športne prireditve, ki se izvajajo na območju občine Laško, se sofinancirajo po naslednjih namenih: 
 
1.  Promocijske prireditve 
So organizirana športna srečanja, ki imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost in 
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. 
2. Tekmovanja ekip in posameznikov 
V ta tekmovanja spadajo športno-rekreativna tekmovanja ekip in posameznikov na občinskem, 
medobčinskem in državnem nivoju. 
3. Organizacija občinske lige 
Je organizirana oblika tekmovanj, ki traja najmanj 5 mesecev. Liga je lahko razdeljena tudi na več 
delov (npr. spomladanski in jesenski del). 
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:  

ŠPORTNE PRIREDITVE : KRITERIJ VREDNOTENJA: 
športne prireditve materialni stroški/prireditev 

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 5.1. je opredeljen v preglednici št. 5-1. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5-1 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 

VRSTA PRIREDITVE ŠTEVILO TOČK 

Promocijske prireditve 10 - 60 

Tekmovanja ekip in posameznikov 10 - 80 

Organizacija občinske lige 50 - 250 

 
 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA 
 
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega 
obnašanja! 
Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino proračunskih 
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! 


