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3. člen 
(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu občine za leto 2020 in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI 
IN PODROČJA

p. p. 2020

sredstva 
€

v % v % 
(abs.)

ŠVOM-
VIZ

športni programov 
zavodih VIZ

18019 1.800 9,16 0,05

ŠVOM-P celoletni netek-
movalni programi 

400 2,04 0,01

ŠVOM-U celoletni tekmo-
valni programi 

1.600 8,14 0,05

KŠ celoletni tekmo-
valni programi 

10.354 52,68 0,29

RE celoletni 
športnorekreativni 
programi 

ŠSTA celoletni 
športnorekreativni 
programi 

OBJEKTI obratovalni 
stroški športnih 
objektov

2.000 10,18 0,06

DEDR delovanje špor-
tnih društev

1.600 8,14 0,05

PRIR lokalno po-
membne športne 
prireditve 

1.900 9,67 0,05

SREDSTVA LPŠ PREDVIDENA 
ZA JAVNI RAZPIS

19.654 100,00 0,55

OBJEKTI: igrišče Lehen 
(tekoče 
vzdrževanje)

18011 1.000 0,03 0,03

OBJEKTI: igrišče Kapla 
(študija 
izvedljivosti in 
novogradnja)

18021 120.000 3,41 3,39

OBJEKTI: igrišče Ožbalt 
(tekoče 
vzdrževanje)

18028 1.000 0,03 0,03

OBJEKTI: igrišče Brezno 
(tekoče 
vzdrževanje)

18031 1.000 0,03 0,03

OBJEKTI: Športna 
dvorana Brezno 
(novogradnja)

18040 3.400.000 96,51 95,97

SREDSTVA LPŠ PREDVIDENA 
ZA ŠPORTNE OBJEKTE

3.523.000 0,03 99,45

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA 3.542.654  100,00

109

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18 – ZNOrg), 5. člena Odloka o sofinanciranju le-
tnega programa športa v Občini Podvelka (MUV, št. 27/19) in 
16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 30/17, 17/18) je 
Občinski svet Občine Podvelka na svoji 8. dopisni seji, dne 4. 
maja 2020 sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa v občini Podvelka za leto 2020

1. člen 
(vsebina)

Občina Podvelka (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvoj-
nimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s ka-
drovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim progra-
mom športa v občini Podvelka za leto 2020 (v nadaljevanju: LPŠ 
2020) določi:
- vrsto in obseg športnih programov/področij, ki se v letu 

2020 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih 

programov/področij v letu 2020,
- specifikacijo pogojev in meril za vrednotenje športnih pro-

gramov/področij v letu 2020.

2. člen 
(programi in področja športa)

V letu 2020 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo na-
slednji programi in področja športa :

ŠPORTNI PROGRAMI:
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v zavodih VIZ 

(ŠVOM-VIZ):
- promocijski programi (NSP), šolska športna tekmovanja 

(ŠŠT).
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-P):

- celoletni prostočasni programi za otroke in mladino.
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport (ŠVOM-U):
- celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino.

- Kakovostni šport (KŠ):
- celoletni tekmovalni programi odraslih.

- Športna rekreacija (RE):
- celoletni športnorekreativni programi za odrasle.

- Šport starejših (ŠSta):
- celoletni športnorekreativni programi za starejše.

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
- Obratovalni stroški športnih objektov in površin za šport v 

naravi.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

- Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:

- Lokalno pomembne športne prireditve.
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POGOJI IN MERILA
ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI PODVELKA ZA 

LETO 2020
IZVLEČEK – ČISTOPIS

Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2020 s 
Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) opredeli način vredno-
tenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirana na 
osnovi izvedbe javnega razpisa (JR).

Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni Izvajalci 
LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini,
- so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) 

leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od re-
gistriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov 
(SKD; 93.120 – delovanje športnih klubov; 93.190 – druge 
športne dejavnosti),

- izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se 
pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse po-
goje javnega razpisa,

- imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

- imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov.

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH 
ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo na-
slednji splošni pogoji:
- VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:

isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) 
športnem programu,
- VELIKOST VADBENE SKUPINE (koeficient popolnosti 

skupine):
različne oblike in vrste športnih programov (tekmovalne in 

netekmovalne skupine, individualne ali kolektivne športne pa-
noge, starostno različne) za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo 
različno število vključenih!

Z merili je določena potrebna (priporočena) velikost skupine! 
Če izvajalec prijavi manjše število udeležencev, se število točk 
proporcionalno zmanjša, večje število vključenih pa ne vpliva na 
dodatno vrednotenje programa.

PREGLEDNICA A PROSTOČASNI, REKREATIVNI, 
TEKMOVALNI PROGRAMI

POTREBNO 
(PRIPOROČENO) 

ŠTEVILO 
VKLJUČENIH

ŠVOM-P 
do 5 let

RE; 
ŠVOM-P 6 
do 19 let

ŠSTA KŠ: 
IŠP/
MI

KŠ: 
KŠP

Velikost skupine/
število vključenih

8 12 8 4 12

IŠP/MI: individualne športne panoge, miselne igre; upoštevajo 
se rezultati posameznika 

KŠP: kolektivne športne panoge; upoštevajo se rezultati ekipe 

4. člen 
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
- z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z 

izbranimi izvajalci (proračunska postavka: 18019),
- na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infra-

strukturo in/ali pogodb z upravljavci objektov
(proračunske postavke: 18011, 18021, 18028, 18031, 18040).

5. člen 
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2020 bo občinska 
uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanci-
ranje LPŠ v občini Podvelka za leto 2020. Vrednotenje na javni 
razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za vre-
dnotenje LPŠ v letu 2020.

6. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR 
ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih programih/
področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na 
tiste razpisane programe/področja športa, kjer je število prijav 
večje od pričakovanj.

7. člen 
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istoča-
sno pomeni spremembo LPŠ 2020.

8. člen 
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini Podvelka za leto 2020 začne veljati naslednji 
dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 671-0001/2020-13 Župan Občine Podvelka
Datum: 4. maj 2020 Anton Kovše, ing., s.r.



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	14	–	18.	5.	2020

ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA 
VREDNOTENJE:

ŠVOM-VIZ: promocijski program: 
NSP

MS/udeleženec

ŠVOM-VIZ: šolska športna 
tekmovanja: ŠŠT

MS/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1 ŠVOM-VIZ

ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH 
VIZ

NSP ŠŠT

velikost skupine/število vključenih 1 8

TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali 
SKUPINA

1 15

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN 
MLADINE

Celoletni programi ŠVOM-P praviloma potekajo najmanj 30 
tednov v letu (oz. 60 ur).

ŠVOM-P predstavlja širok spekter športnih aktivnosti, ka-
terih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Ponudbo 
predstavlja raznolikost izvajalcev, ob enakih pogojih pa LPŠ daje 
prednost programom športnih društev.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

ŠVOM-P: celoletni prostočasni 
programi

strokovni kader/
skupina

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠVOM-P

CELOLETNI PROSTOČASNI 
PROGRAMI 

ŠVOM-P: 
do 5 let

ŠVOM-P: 
6 - 19 let

število ur vadbe/tedensko 1,5 2

število tednov 30 30

TOČKE/STROKOVNI KADER/
SKUPINA

45 60

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE 
USMERJENI V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

ŠVOM-U zajema športne programe, kjer je osnovni cilj do-
seganje vrhunskih športnih dosežkov, kar vključuje načrtno skrb 
za mlade športnike.

V občini trenutno ni izvajalca, ki bi mladim športnikom nudil 
udeležbo v procesih športnega treniranja v tekmovalnih progra-
mih, hkrati pa je znano, da se jih veliko vključuje v tekmovalne 
programe v športnih društvih, ki delujejo na območju drugih ob-
čih. Občina mladim športnikom, ki so vključeni v tekmovalne 
programe drugih športnih društev, sofinancira materialne stroške 
udeležbe pod pogojem, da:
- so mladi športniki člani enega od športnih društev, ki lahko 

kandidira na JR v Občini,
- matično športno društvo predloži dokazilo o vključenosti 

mladih športnikov v tekmovalnih programih drugih društev.

- PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV 
(število ur vadbe letno):

Z merili je določen maksimalni letni obseg vadbe za posame-
zne skupine športnih programov (preglednice št. 1 do 8). Vsaki 
prijavljeni vadbeni skupini se prizna tolikšen letni obseg vadbe, 
kot ga prijavitelj predvidi ob prijavi na JR. Obseg vadbe ne sme 
presegati določenega maksimalnega letnega obsega.

Pri vseh programih velja: 1 ura = 60 minut!
- UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (korekcija športni 

objekt = 0,000):
Vsi športni programi se izvajajo v/na različnih športnih 

objektih z različnimi stroški uporabe. Občina izvajalcem LPŠ 
omogoča brezplačno uporabo športnih objektov in površin, kate-
rih lastnik je in sofinancira obratovalne stroške športnih objektov 
in površin v lasti in/ali upravljanju športnih društev s sedežem v 
občini.

Uporabe športnih objektov in površin zunaj meja občine se 
ne sofinancira.
- IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA 

KADRA (korekcija strokovni kader = 1.000):
Vsi športni programi zahtevajo angažiranost izobraženega/

usposobljenega kadra za strokovno delo v športu.
Vsaki prijavljeni vadbeni skupini se strokovni kader ovredno-

ti, če prijavitelj ob prijavi na JR zanj dokaže ustrezno strokovno 
usposobljenost/izobrazbo. Strokovni kader se vrednoti enotno, 
ne glede na stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti.
- MATERIALNI STROŠKI ZA IZVEDBO ŠPORTNIH 

PROGRAMOV (korekcija materialni stroški):
Ob izvedbi športnih programov poleg uporabe športnega 

objekta in angažiranja strokovnega kadra nastajajo tudi nekate-
ri drugi stroški. Z merili je (preglednice št. 1 do 5) določeno, 
katerim športnim programom se stroški ovrednotijo in v kakšni 
višini.
- ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV 

(vadbenih skupin):
Posameznemu izvajalcu se v letu 2020 prizna največ:

- dve (2) vadbeni skupini v programih ŠVOM-P (do 5, do 
15 in do 19 let),

- ena (1) vadbena skupina v programih ŠVOM-U,
- dve (2) vadbeni skupini v programih KŠ,
- deset (10) vadbenih skupin v programih RE in
- tri (3) vadbene skupine v programih ŠSTA.

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV

ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH S PODROČJA VIZ
Med programe, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, pri-

števamo:
- promocijske športne programe in
- šolska športna tekmovanja.

Med promocijskimi športnimi programi se v 2020 lahko sofi-
nancira samo projekt Naučimo se plavati (NSP).

Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šol-
skih športnih ekip na tekmovanjih, ki so razpisana v reviji Šport 
mladih (Informator) od osnovnega do državnega nivoja. Sofinan-
cira se udeležba šolskih ekip in posameznikov na tekmovanjih, ki 
potekajo izven meja občine.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
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pozitivni vpliv na zdravje posameznika in posledično na javno 
zdravje. Programi RE predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro 
organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. Izvajalcem, 
ki izvajajo rekreativne programe z namenom udejstvovanja na 
organiziranih rekreacijskih tekmovanjih, se lahko prizna večji 
letni obseg vadbe.

ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma 
nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna športna vadba 
predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in so-
cialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije. 
Programi ŠSTA ponujajo različne oblike (celoletna gibalna vad-
ba, vadba razširjene družine).

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

RE: celoletni športni programi strokovni kader/
skupina

ŠSTA: celoletni športni programi strokovni kader/
skupina

PREGLEDNICA ŠT. 5 RE ŠSTA

CELOLETNI ŠPOR-
TNOREKREATIVNI 

PROGRAMI 

ŠPORTNA 
REKREA-

CIJA

REKREA-
CIJA TEK-
MOVALNO

ŠPORT 
STAREJŠIH

število ur vadbe/
tedensko

2 3 2

število tednov 30 30 30

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA

60 90 60

MERILA ZA VREDNOTENJE OBRATOVALNIH 
STROŠKOV ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
V/na obstoječih športnih objektih in površinah za šport v 

naravi, kjer se izvajajo športni programi v javnem interesu, na-
stajajo stroški, ki jih občina lahko sofinancira, če upravljavec v 
postopku JR dokaže, da je objekt neobhoden za uresničevanje 
javnega interesa in so zaradi izvajanja programov nastali upra-
vičeni stroški.

V letu 2020 lahko za sofinanciranje obratovalnih stroškov 
kandidirajo: DŠR Splavar: za igrišče Brezno; DŠR Drvar: za 
igrišče Lehen, ŠD Kapla: za igrišče Kapla, ŠD Ožbalt: za igrišče 
Ožbalt.

Med upravičene stroške obratovanja sodijo izključno: stroški 
električne energije, komunalnih storitev in ogrevanja. V 2020 se 
sofinancira do največ 50,00 % obratovalnih stroškov, ki jih prija-
vitelj dokaže s predložitvijo kopije računov iz leta 2019!

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI OBJEKTI MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

OBJEKTI: sofinanciranje 
obratovalnih stroškov 

obratovalni stroški/
športni objekt

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

ŠVOM-U: celoletni tekmovalni 
programi

materialni stroški/
udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM-U

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM-U: 
VSE KATE-

GORIJE

velikost skupine/število vključenih 1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC ali SKUPINA 10

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM-U ter VŠ, saj 

vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posame-
znih športnih panog na nacionalni ravni. V programe KŠ se uvr-
ščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov in tekmujejo 
v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova dr-
žavnega prvaka.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

KŠ: celoletni tekmovalni programi 
odraslih

materialni stroški/
skupina

PREGLEDNICA ŠT. 4 KŠ

CELOLETNI TEKMOVALNI 
PROGRAMI 

ČLANSKE 
EKIPE II. 
RAVEN

ČLANSKE 
EKIPE I. 
RAVEN

število ur vadbe/tedensko 4 6

število tednov 40 40

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/
SKUPINA 

160 240

I. kakovostna raven: nastopanje ekipe na uradno priznanih 
tekmovanjih NPŠZ.

II. kakovostna raven: nastopanje ekipe na tekmovanjih nižjega 
ranga. 

ŠPORTNI PROGRAMI REKREACIJE IN STAREJŠIH
Celoletni programi RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 

30 tednov v letu (oz. 60 ur).
RE je smiselno nadaljevanje ŠVOM-P in KŠ in je skupek 

raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 20 
let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa 
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter 
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega intere-
sa so pomembni učinki redne športne vadbe, ki dokazujejo njen 
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MERILA ZA VREDNOTENJE LOKALNO POMEMBNIH 
ŠPORTNIH PRIREDITEV

Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo raven in od-
mevnost prireditve ter množičnost in ustreznost.

V letu 2020 se vsakemu prijavitelju sofinancira največ tri (3) 
športne prireditve.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE MERILO ZA 

VREDNOTENJE:

športne prireditve lokalnega, 
občinskega in državnega pomena

materialni stroški/
prireditev

PREGLEDNICA ŠT. 8 ŠPORTNE PRIREDITVE 

lokalna prireditev/število 
udeležencev

do 50 51 - 100 nad 101 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60

občinska prireditev/število 
udeležencev

do 50 51 - 100 nad 101 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120

državna prireditev/število 
udeležencev

do 50 51 - 100 nad 101 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 60 120 180

OPOMBA: Število doseženih točk se pomnoži s korekcijskim faktorjem = 1,500, če 
ima prireditev več kot 5-letno tradicijo.

PREGLEDNICA ŠT. 6 OBJEKT

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 
ŠPORT 

MAT. 
STROŠKI

stroški upravljanja (obratovanje in 
vzdrževanje)

1

TOČKE/MS/OBJEKT 1

OPOMBA: za vsakih 10 € dokazanih obratovalnih stroškov se prizna 1 točka!

MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA ŠPORTNIH 
DRUŠTEV

Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez 
se upoštevajo naslednja merila:
- DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija nepreki-

njenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto = 3 točke),
- ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število ak-

tivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1 točka),
- ŠTEVILO VADEČIH: število na JR priznanih popolnih 

skupin izvajalca (1 skupina = 10 točk),
Pri vsakem merilu največji možni obseg ne more preseči 100 

točk, največje skupno število točk znaša 300!
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: MERILO ZA 
VREDNOTENJE:

delovanje športnih društev na lokalni 
ravni

materialni stroški/
LETO in/ali ČLAN in/

ali SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 7 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

DELOVANJE 
ŠPORTNIH DRUŠTEV

TRADI-
CIJA V 
LETIH

ČLAN-
STVO V 

DRUŠTVU

VADBE-
NE SKU-

PINE

točke/leto ali točke/član 3 1 0

točke/skupina 0 0 10

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/DRUŠTVO 

(ne več kot)

100 100 100
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