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1. UVODNA POJASNILA – IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ANALIZE 
 

Letni program športa (LPŠ) je izvedbeni dokument proračuna lokalne skupnosti za področje športa. V Komendi je 
bil za leto 2014 sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta (23.1.2014). Z LPŠ smo določi obseg in vsebino športnih 
programov, razvojnih dejavnosti in športne infrastrukture ter višino predvidenih proračunskih sredstev zanje. 
 

Analiza izvajanja LPŠ v občini Komenda v letu 2014 obravnava tisti del LPŠ, ki se nanaša na športne programe, ki 
jih je Občina sofinancirala na osnovi izvedenega javnega razpisa (v proračunu zagotovljena sredstva na p.p. 8125). 
Predmet Analize tako niso področja, ki so na pravnoformalni ravni urejena z direktnimi pogodbami z izvajalci ali s 
sklepom župana; to pa so: 

• upravljanje športne infrastrukture, 

• izvedba športnih programov: 
o v zavodih VIZ, 
o sofinanciranje akcij na področju športa, 
o strokovna opravila in informacijska podpora športu ter 
o sofinanciranje MS novih športnih društev. 

 

Podatke za pripravo Analize smo črpali iz mesečnih poročilih trenerjev oziroma vodij športnih programov. Izbrani 
izvajalci LPŠ so v letu 2014 poročila oddajali v dogovorjenih rokih in v skladu z navodili (z nekaj izjemami)!  
 

Struktura dokumenta je enaka kot v preteklih letih, to pa omogoča lažjo medsebojno primerjavo.  
 

2. PREGLED REZULTATOV JAVNEGA RAZPISA 
 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2014 je bil objavljen v februarju, v roku za prijavo je prispelo 
sedemnajst (17) prijav različnih izvajalcev: 2013 (16); 2012 (16); 2011 (14). Vse oddane vloge so bile pregledane, 
podatki preverjeni in ovrednoteni na osnovi določb Pravilnika. Postopek je bil zaključen brez pisnih pritožb in s 
podpisom pogodb z izvajalci LPŠ za 2014. 
 

Skupna višina proračunskih sredstev za športne programe se v letu 2014 glede na prejšnja leta ni spreminjala; 
športnim programom in razvojnim dejavnostim na področju športa je bilo namenjeno 73.300,00 €; (enako kot v 
2011, 2012 in 2013; prej: 63.300,00 €). Ker LPŠ ni določil višine sredstev za posamezne vsebine športa vnaprej, so 
razpoložljiva proračunska sredstva na osnovi točkovnega izračuna med programe razdeljena po enotni vrednosti 
točke: 6,67061 € (2013: 5,15399 €; 2012: 4,22154 €; 2011: 4,39580 €). 
 

2.1. DELITEV SREDSTEV ZA PRIZNANE PROGRAME MED IZVAJALCI 
 

Število prijavljenih izvajalcev športnih programov se je glede na leto 2013 povečalo za enega, vsem že poznanim 
se je pridružil Badminon klub Komenda.  
 

LPŠ 2014 je na osnovi analize nerealiziranih programov iz preteklih let določil nižje število priznanih ur za določene 
športne programe kakovostnega športa otrok in mladine (»kvote« so se v povprečju znižale za eno (1) uro vadbe 
tedensko). Programe članskega tekmovalnega športa pa smo razdelili na tri nivoje (prej dva). 
 

Z dodatnimi korekcijami pa je bilo doseženo tudi znižanje vrednosti športnih programov, v katerih ne sodeluje vsaj 
polovica udeležencev z bivališčem v občini Komenda. Prav tako smo s predhodno določenim faktorjem korigirali 
višino sredstev za delovanje društev. Najbolj prepoznavna posledica sprejetja teh ukrepov je bila občutno višja 
vrednost točke! 
 

Žal pa LPŠ še vedno ni predvidel možnosti sofinanciranja nekaterih športnih dejavnosti; predvsem že vrsto let ni 
»posluha« za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja v športu; pa tudi športne in promocijske prireditve 
se sofinancirajo mimo določb sprejetega Pravilnika (proračunska postavka: 8140 – sofinanciranje akcij na področju 
športa). 
 

Predlog razdelitve sredstev je bil pripravljen na osnovi določb Pravilnika za vrednotenje športnih programov, LPŠ 
2014 in zgoraj že komentiranih posebnih določil javnega razpisa in je razviden iz spodnje tabele (št.1). 
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IZVAJALCI  PROGRAMOV 
programi 
otrok in 
mladine 

programi 
odraslih 

vrhunski 
šport 

šport 
invalidov 

delovanje 
društev 

  
SKUPAJ 

EVRO (€) 
v  % 

BADMINTON KLUB  0,00 € 266,82 € 0,00 € 0,00 € 88,94 €   355,77 € 0,49% 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  1.280,76 € 266,82 € 0,00 € 0,00 € 177,88 €   1.725,46 € 2,35% 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 0,00 € 266,82 € 0,00 € 0,00 € 355,77 €   622,59 € 0,85% 

KARATE KLUB  2.021,19 € 46,69 € 0,00 € 0,00 € 489,18 €   2.557,07 € 3,49% 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 0,00 € 426,92 € 0,00 € 0,00 € 533,65 €   960,57 € 1,31% 

KOŠARKARSKI KLUB  4.269,19 € 1.000,59 € 0,00 € 0,00 € 1.067,30 €   6.337,08 € 8,65% 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  800,47 € 320,19 € 0,00 € 0,00 € 177,88 €   1.298,55 € 1,77% 

NOGOMETNI KLUB 13.608,04 € 1.867,77 € 0,00 € 0,00 € 1.512,00 €   16.987,82 € 23,18% 

ORIENTACIJSKI KLUB  8.885,25 € 1.974,50 € 4.002,37 € 0,00 € 533,65 €   15.395,77 € 21,00% 

PLANINSKO DRUŠTVO  800,47 € 667,06 € 0,00 € 0,00 € 355,77 €   1.823,30 € 2,49% 

SMUČARSKI KLUB 880,52 € 907,20 € 0,00 € 0,00 € 266,82 €   2.054,55 € 2,80% 

ŠAHOVSKI KLUB  2.918,39 € 546,99 € 5.603,31 € 0,00 € 1.512,00 €   10.580,70 € 14,43% 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 0,00 € 266,82 € 0,00 € 0,00 € 266,82 €   533,65 € 0,73% 

ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI 0,00 € 266,82 € 0,00 € 0,00 € 266,82 €   533,65 € 0,73% 

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE 0,00 € 386,90 € 0,00 € 0,00 € 355,77 €   742,66 € 1,01% 

TENIŠKI KLUB  880,52 € 840,50 € 0,00 € 0,00 € 311,30 €   2.032,31 € 2,77% 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB  7.824,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 933,89 €   8.758,51 € 11,95% 

SKUPAJ VSI IZVAJALCI 44.169,45 € 10.319,43 € 9.605,68 € 0,00 € 9.205,44 €   73.300,00 € 100,00% 

tabela št. 1 
 

Med izvajalci z najvišjim deležem sredstev za športne programe je najvišje rangiran Nogometni klub (podobno kot 
lani, le da je delež letos še višji), sledita še Orientacijski in Šahovski klub (oba predvsem po »zaslugi« sredstev za 
kategorizirane športnike). Nad 10 % delež sredstev pripada še programom TMK. Največji »padec« je zaznan pri 
Košarkarskem klubu (manjše število tekmovalnih ekip in predvsem »izostanek« sredstev za vrhunski šport). 
 

Vsi ostali izvajalci ne dosegajo 5 % deleža vseh sredstev za športne programe, pri čemer so izvajalci s priznanimi 
tekmovalnimi programi za otroke in mladino in/ali s skupinami kakovostnega športa odraslih v prednosti (DBV, 
karate, smučanje, tenis). Najmanj sredstev po pričakovanjih pripada izvajalcem s prijavljenimi programi rekreacije 
za odrasle (badminton, DPŠ, Piskrčki, Bexel, Suhadole). 
 

 
graf št. 1 
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2.2.  DELITEV SREDSTEV ZA PRIZNANE PROGRAME PO KATEGORIJAH 
 

Za programe redne športne vadbe je bilo v letu 2014 namenjenih 64.094,56 €, kar predstavlja 87,44 % vseh 
sredstev razpisa (2013: 60.981,97 € oz. 83,20 %; 2012: 52.952,19 € oz. 72,24 %; 2011: 53,518,92 € oz. 73,01 %).  
Preostala sredstva so bila med izvajalce razporejena na osnovi kriterijev za delovanje društev. 
 

Pri interesni športni vzgoja otrok je enajst (11) izvajalcev prijavilo šestnajst (16) programov (pet v starosti do 6 let, 
enajst v starosti do 15 let). Dva (2) programa beležimo pri interesni športni vzgoji mladine (do 19 let). Skupaj je 
bilo prijavljenih 278 udeležencev. 
 

V programih kakovostnega športa otrok imamo šestnajst (16) programov, čeprav jih »ponuja« samo šest (6) 
izvajalcev. Med najmlajšimi (CI/CE) je bilo prijavljenih šest (6) tekmovalnih selekcij (73 udeležencev); do 13 let 
(MDI/MDE)  pet (5) ekip s 59 udeleženci; do 15 let (SDI/SDE) prav tako pet (5) ekip s 54 udeleženimi športniki.  
 

Programi kakovostnega športa mladine so že vrsto let slabše zastopani. Le trije (3) izvajalci so organizirali vadbo 
za kadete (MMI/MME) in mladince (SME/SMI); v obeh kategorijah po dve (2) vadbeni skupini s skupaj 30-imi 
udeleženci. 
 

V vseh programih za otroke in mladino je sodelovalo 494 udeležencev. 
 

Pri rekreativni vadbi odraslih je štirinajst (14) različnih izvajalcev prijavilo šestnajst (16) programov s skupaj 266 
prijavljenimi udeleženci; od tega dva (2) v skupini nad 65 let. 
 

V kakovostnem športu odraslih je bilo evidentiranih osem (8) članskih ekip s skupaj 98 športniki/cami. 
 

V kategoriji vrhunskega športa sta dva (2) športna kolektiva skupaj prijavila 14 kategoriziranih športnikov: 

• orientacija:   3 športniki/ci državnega (DR) in 3 mladinskega razreda (MLR). 

• šah:    2 šahista/tki perspektivnega (PR), 1 državnega (DR) in 5 razreda (MLR). 
 

ŠPORTNA KATEGORIJA 
športni 
objekt 

strokovni 
kader 

SKUPAJ 
EVRO (€) 

v  % 

IŠV do 6 let 460,27 € 920,54 € 1.380,82 € 2,15% 

IŠV do 15 let 2.471,46 € 4.942,92 € 7.414,38 € 11,57% 

IŠV do 19 let 133,41 € 266,82 € 400,24 € 0,62% 

SKUPAJ IŠV OM 3.065,15 € 6.130,29 € 9.195,44 € 14,35% 

     
KŠ: CI/CE - do 11 let 4.729,46 € 5.036,31 € 9.765,77 € 15,24% 

KŠ: MDI/MDE - do 13 let 4.927,91 € 5.544,94 € 10.472,86 € 16,34% 

KŠ: SDI/SDE - do 15 let 4.435,96 € 5.336,49 € 9.772,44 € 15,25% 

KŠ: MMI/MME - do 17 let 1.520,90 € 2.001,18 € 3.522,08 € 5,50% 

KŠ: SMI/SME - do 19 let 640,38 € 800,47 € 1.440,85 € 2,25% 

SKUPAJ KŠ OM 16.254,61 € 18.719,40 € 34.974,01 € 54,57% 

     
RE do 65 let (65 -) 3.181,88 € 0,00 € 3.181,88 € 4,96% 

RE nad 65 let (65 +) 173,44 € 346,87 € 520,31 € 0,81% 

SKUPAJ RE OBČANOV 3.355,32 € 346,87 € 3.702,19 € 5,78% 

     
KŠ odrasli (moški) 6.617,25 € 0,00 € 6.617,25 € 10,32% 

KŠ odrasli (ženske) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

SKUPAJ KŠ ODRASLI 6.617,25 € 0,00 € 6.617,25 € 10,32% 

          

SKUPAJ VRHUNSKI ŠPORT 0,00 € 9.605,68 € 9.605,68 € 14,99% 

          

SKUPAJ VSI PROGRAMI: 29.292,31 € 34.802,24 € 64.094,56 € 100,00% 

tabela št. 2 
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Ko številke (deleže) iz zgornje tabele prenesemo v graf, dobimo naslednjo sliko (graf št. 2): 
 

 
graf št. 2 

 

Pričakovano največ sredstev pripada skupini programov v kakovostnem športu otrok in mladine (54,57 %), sledi 
pa skupina vrhunskih športnikov (14,99 %). Programi kakovostnega športa odraslih (10,32 %) in rekreacije odraslih 
(5,78 %) pa so skladno z določbami veljavnega Pravilnika sofinancirani v manjšem obsegu (samo športni objekt). 
 

Skupaj je za programe otrok in mladine namenjenih dobri dve tretjini vseh sredstev (68,92 %), kar je v skladu z 
izhodiščnimi usmeritvami NPŠ. 
 

2.3. DELITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ 
 

Po Pravilniku se število točk za delovanje društev na lokalnem nivoju določi s petimi (5) kriteriji: število članov s 
plačano letno članarino, število let neprekinjenega delovanja društva, število pri NPŠZ registriranih tekmovalk/cev, 
število ekip otrok in mladine v kakovostnem športu in rang članske ekipe v tekmovalnem sistemu NPŠZ. Prva dva 
spodbujata množičnost, preostali trije pa »preferirajo« športno udejstvovanje s tekmovalno vsebino.  
 

 
graf št. 3 
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Nekajletni trend rasti višine sredstev za delovanje društev (zaradi nespremenjenih določb Pravilnika) smo v letu 
2013 prvič omejili z uvedbo korekcijskega faktorja (0,50). V LPŠ 2014 je znašal  0,33! Za delovanje društev je bilo 
tako v 2014 namenjenih 9.205,44 €, kar predstavlja 12,56 % vseh sredstev razpisa (2013: 16,81 %; 2012: 27,76 %; 
2011: 26,99 %). Tak delež sredstev za delovanje lokalnih športnih društev (med 10 in 15 %) je glede na usmeritve 
NPŠ in lokalne športne politike tudi primeren! 
 

3. PREGLED UDELEŽENCEV ŠPORTNE VADBE 
 

Vsi izvajalci so v programe redne športne in rekreativne vadbe v letu 2014 prijavili skupaj 858 udeležencev, kar 
več kot v preteklih letih (2013: 846; 2012: 816; 2011). Skupni seštevek vseh vadečih v športnih programih v 2014 
pa je dosegel 48.201 (2013: 48.586; 2012: 51.642; 2011: 44.994).  
 

Mesečno je organizirane športne aktivnosti povprečno obiskovalo 4.017 udeležencev (2013: 4.049; 2012: 4.303; 
2011: 3.750). Povprečna dnevna udeležba pa je znašala 132,1 (2013: 133,11; 2012: 141,10; 2011: 123,27). 
 

 
graf št. 4 

 

Udeležba na vadbi je izrazito pod povprečjem le v obeh poletnih mesecij (julij, avgust), medtem ko za december 
lahko »opravičilo« poiščemo v predčasni oddaji poročil izvajalcev (vnaprej ocenjeno število udeležencev vadbe). 
Na splošno je udeležba na vadbi zelo konstantna – odstopanja lahko pojasnimo z variiranjem števila dni in števila 
vikendov (sobot in nedelj, ko praviloma redne vadbe ni) v določenem mesecu. V 2014 je, za razliko od preteklih 
let, najvišja mesečna udeležba zabeležena v marcu. 
 

3.1. UDELEŽENCI ŠPORTNE VADBE PO IZVAJALCIH 
 

Pri pregledu letnega števila vadečih po izvajalcih je prvenstveno potrebno upoštevati dejstvo, da boljše rezultate 
(večjo udeležbo) dosegajo klubi in društva, ki izvajajo tekmovalne programe (višja tedenska frekvenca treningov) 
in imajo večje število priznanih vadbenih skupin.  
 

Nogometni klub je imel v 2014 priznanih 9 skupin, šahovski 8, orientacijski 7, košarka in TMK po 6. Na vadbi je več 
udeležencev praviloma pričakovati v kolektivnih športih (nogomet, deloma košarka). TMK ima številčne vadbene 
skupine in visoko realizacijo programov, orientacija pa zgolj primerno realizacijo. Udeležba na vadbi v šahu je 
poseben fenomen, saj je kljub visoki realizaciji dosegla relativno nizko vrednost. O dejanski konkretni realizaciji 
vseh programov v poglavju 4. 
 

Med ostalimi izvajalci velja morda izpostaviti Konjeniški klub, kjer gre za izrazito individualno panogo, a so (kljub 
samo eni priznani skupini) dosegli relativno visoko udeležbo. Večina izvajalcev pretežno rekreacijskega značaja 
(badminton, planinstvo, Bexel, Piskrčki, Suhadole) ima praviloma nižjo udeležbo na vadbi (v absolutnem smislu). 
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graf št. 5 

 
3.2. UDELEŽENCI ŠPORTNE VADBE PO KATEGORIJAH 

 

V Analizi ni posebej prikazana aktivnost vrhunskih športnikov, saj je upoštevana predpostavka, da vsi športniki s 
priznano kategorizacijo izvajajo vadbo v okviru priznanih skupin kluba. 
 

Pričakovano  imamo največ udeležencev v skupini kakovostnega športa otrok in mladine (največ skupin in največja 
tedenska frekvenca treningov), na drugem mestu pa se (kot v prejšnjem letu) pojavijo programi IŠV otrok in 
mladine. Programi za odrasle so (gledano absolutno) slabše obiskani. 
 

Glede na leto 2013 je nižja prisotnost le pri KŠ OM, pri vseh ostalih kategorijah pa je udeležba višja. 
 

 
graf št. 6 

 

V 38 programih za otroke in mladino skupaj vadi dve tretjini udeležencev (66,02 %), kar je sicer nekoliko manj kot 
v 2013 (68,80 %) in 2012 (70,06 %), a še vedno zadovoljivo glede na višino sofinanciranja teh programov!  
Pri odraslih pa skupaj v 24 programih vadi dobra tretjina (33,98 %). 
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4. LETNI PREGLED REALIZACIJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

Skupni letni razpoložljivi fond (priznano število ur za športne programe po LPŠ) je za leto 2014 znašal 8.000 ur. 
Skupna letna realizacija je bila 9.823 ur, kar pomeni 1.823 ure presežka oziroma 122,79 % realizacijo.  
 

Podatki preteklih let: 

• 2013: letni fond: 9.300   letna realizacija: 10.303  110,79 % realizacija 

• 2012:  letni fond: 9.600   letna realizacija: 10.532  109,70 % realizacija 

• 2011:  letni fond: 8.660    letna realizacija:   9.858   113,83 % realizacija 
 

V 2014 je kljub večjemu številu izvajalcev (17) skupno število priznanih ur vadbe bistveno nižje kot v preteklih 
letih. Razlog za to je v določbah LPŠ 2014, ki je športnim programom kakovostnega športa otrok in mladine znižal 
priznane ure programa (v povprečju za 1 uro tedensko). Manjša priznana kvota ur je bila določena tudi za regijski 
nivo kakovostnega športa odraslih! Takšna odločitev je bila sprejete zavestno in na podlagi rezultatov oz. analize 
izvajanja LPŠ v 2013 (tudi 2012). 
 

Absolutna (skupna) realizacija športnih programov je sicer zelo presegla priznani fond ur (odstotek realizacije je 
daleč najvišji v zadnjih letih), vendar tega dejstva ne gre pripisati splošno večji športni aktivnosti, saj je realizacija v 
primerjavi s preteklimi leti najnižja! Razlike med priznanimi urami in dejansko realizacijo so zelo specifične in kot 
takšne prikazane v nadaljevanju poglavja. 
 

4.1. REALIZIRANE URE PO IZVAJALCIH 
 

Edini vir za pripravo Analize so bila mesečna poročila izvajalcev o opravljenih urah vadbe! Na splošno so mesečna 
poročila izvajalcev o izvedeni vadbi sestavljena korektno in v skladu z navodili ter v dogovorjenih rokih. 
 

 Večina izvajalcev se zaveda, kakšne in katere programe so prijavili na javni razpis in v kolikšnem obsegu jih Občina 
sofinancira. Relativno majhen razkorak med urami po LPŠ in dejansko realizacijo pri večini izvajalcev potrjuje 
trditev, da je bil LPŠ pripravljen strokovno in v okviru danih prostorskih zmožnosti. 
 

 
graf št. 7 

 

Absolutno največja odstopanja (presežena realizacija) beležimo pri šahu, sledijo še orientacija, tenis, TMK in DPŠ; 
v »nasprotni smeri« (manjša realizacija) pa najbolj odstopata košarka in NTK! 
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Skupni podatki za izvajalce ne dajo prave slike, zato v je nadaljevanju podajan podrobnejši pregled realizacije vseh 
programov vsakega izvajalca posebej. V tabelah so zapored prikazani: priznani športni programi, število ur po LPŠ, 
letno število udeležencev, dejanska realizacija v urah (povprečno udeležencev/ura), število realiziranih treningov 
(povprečno udeležencev/trening), razlika: LPŠ - realizacija (odstotek uspešnosti programa). Čeprav je, kot je 
razloženo v poglavju 5, občinska uprava v finančnem smislu vse priznane programe sofinancirala 100 %, pa so v 
nadaljevanju dobro vidna razhajanja med priznanimi urami in realizacijo vsakega programa posebej! Razlogi za 
odstopanja so predstavljeni!  
 

BADMINTON KLUB  

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

RE ODR. do 65 let  80 411 
 

68,0 6,04 
 

31 13,26 
 

12,0  85,00% 

SKUPAJ 80 411 
 

68,0 6,04 
 

31 13,26 
 

12,0  85,00% 

tabela št. 3.1 
 

Izvajalec je rekreativno igranje badmintona za odrasle pretežno prakticiral v sosednji občini (telovadnica OŠ Vodice), razlog, 
da program ni bil v celoti realiziran, pa je (verjetno) v dejstvu, da vadba ni potekala (pričakovanih) 40 tednov. 
 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 40 486 
 

60,0 8,10 
 

60 8,10 
 

-20,0  150,00% 

IŠV OM do 15 let 80 1.194 
 

113,0 10,57 
 

113 10,57 
 

-33,0  141,25% 

IŠV OM do 19 let 80 314 
 

80,0 3,93 
 

59 5,32 
 

0,0  100,00% 

RE ODR. do 65 let 80 339 
 

57,0 5,95 
 

46 7,37 
 

23,0  71,25% 

SKUPAJ 280 2.333 
 

310,0 7,53 
 

278 8,39 
 

-30,0  110,71% 

tabela št. 3.2 
 

Pri DBV velja opozoriti, da so bila poročila za zadnje tri mesece (oktober – december) pomanjkljiva, tako da je celoletna slika 
nekoliko »popačena«. Pomembno je dejstvo, da se pretežni del programov izvaja v sosednji občini (Kamnik – Pinea Center).  
Povprečno število udeležencev na enoto vadbe (trening) je za netekmovalne skupine (pre)nizko. 
 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

RE ODR. do 65 let  80 1.401 
 

192,0 7,30 
 

128 10,95 
 

-112,0  240,00% 

SKUPAJ 80 1.401 
 

192,0 7,30 
 

128 10,95 
 

-112,0  240,00% 

tabela št. 3.3 
 

Pri DPŠ se že nekaj let pojavlja dilema, ali jim na javnem razpisu priznani samo eno  rekreacijsko skupino ali več. Iz podatkov o  
vadbi je razvidno, da jo izvajajo vsaj v dveh (ali celo več) skupinah – temu primeren je % realizacije programa! 
 

KARATE KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 40 231 
 

40,0 5,78 
 

43 5,37 
 

0,0  100,00% 

IŠV OM do 15 let 80 608 
 

86,0 7,07 
 

81 7,51 
 

-6,0  107,50% 

KŠ OM SDI/SDE 200 484 
 

135,0 3,59 
 

107 4,52 
 

65,0  67,50% 

RE ODR. do 65 let 80 860 
 

141,0 6,10 
 

118 7,29 
 

-61,0  176,25% 

SKUPAJ 400 2.183 
 

402,0 5,43 
 

349 6,26 
 

-2,0  100,50% 

tabela št. 3.4 
 

Težava pri doseganju priznanih ur programa se pojavlja le pri skupini tekmovalnega športa (SDI/SDE). Iz poročil izvajalca gre 
razbrati, da vadbi članske RE vrste in ekipe KŠ OM praktično potekata v istih terminih, zato je priznane ure v skupini KŠ (200) 
težko realizirati. Po drugi strani pa je temu primerno nadpovprečno visoka realizacija v skupini RE odrasli! Število udeležencev 
na vadbi je – glede na dejstvo, da so priznane pretežno rekreacijske skupine – (pre)nizko. 
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KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano po 
LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

KŠ ODR. - moški 320 3.803 
 

324,0 11,74 
 

135 28,17 
 

-4,0  101,25% 

SKUPAJ 320 3.803 
 

324,0 11,74 
 

135 28,17 
 

-4,0  101,25% 

tabela št. 3.5 
 

Poročilo izvajalca je bilo oddano ob koncu leta in na zelo neobičajen način. Iz njega je bilo moč razbrati, da izvajalec ne ponuja 
organizirane (skupinske) vadbe, pač pa gre za izrazito individualizirane treninge posameznikov in njihovih konj; kar je do neke 
mere tudi razumljivo. Podatki v poročilu so bili v fazi obdelave prilagojeni tako, da so ustrezali vsebini ostalih poročil. 
 

KOŠARKARSKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 851 
 

114,0 7,46 
 

76 11,20 
 

-34,0  142,50% 

KŠ OM MDI/MDE  200 2.137 
 

247,5 8,63 
 

165 12,95 
 

-47,5  123,75% 

KŠ OM SMI/SME 240 426 
 

84,0 5,07 
 

54 7,89 
 

156,0  35,00% 

RE ODR. do 65 let 80 420 
 

70,5 5,96 
 

42 10,00 
 

9,5  88,13% 

KŠ ODR. - moški 240 834 
 

225,0 3,71 
 

92 9,07 
 

15,0  93,75% 

SKUPAJ 840 4.668 
 

741,0 6,30 
 

429 10,88 
 

99,0  88,21% 

tabela št. 3.6 
 

Pri izvajalcu izrazito izstopa tekmovalna skupina SMI, ki ji je »uspelo« realizirati le 35 % programa (v praksi to pomeni, da je  
ekipa  trenirala le v prvih treh mesecih). Podobno je bilo pri istem izvajalcu opaziti tudi lani (skupina kadetov).  
Število udeležencev na vadbi pa je v pričakovanih okvirih. 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 494 
 

60,0 8,23 
 

30 16,47 
 

20,0  75,00% 

KŠ ODR. - moški 120 584 
 

96,5 6,05 
 

49 11,92 
 

23,5  80,42% 

SKUPAJ 200 1.078 
 

156,5 6,89 
 

79 13,65 
 

43,5  78,25% 

tabela št. 3.7 
 

Ponavlja se »zgodba« iz 2013; skupina IŠV do 15 let je dejansko šolski krožek (verjetnost dvakratnega sofinanciranja istega 
programa). Članska ekipa (KŠ – regionalni nivo) pa ima glede na število realiziranih treningov vadbo krajšo od 40 tednov. 
Število udeležencev na vadbi ustreza dogovorjenim normativom. 
 

NOGOMETNI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 602 
 

52,5 11,47 
 

35 17,20 
 

27,5  65,63% 

KŠ OM CI/CE -U-8 120 1.604 
 

150,0 10,69 
 

100 16,04 
 

-30,0  125,00% 

KŠ OM CI/CE - U-9 120 809 
 

156,0 5,19 
 

104 7,78 
 

-36,0  130,00% 

KŠ OM CI/CE - U-10 160 1.044 
 

151,5 6,89 
 

101 10,34 
 

8,5  94,69% 

KŠ OM CI/CE - U-11 160 1.178 
 

166,0 7,10 
 

110 10,71 
 

-6,0  103,75% 

KŠ OM  MDI/MDE 200 1.614 
 

181,5 8,89 
 

121 13,34 
 

18,5  90,75% 

KŠ OM SDI/SDE 200 2.135 
 

201,5 10,60 
 

141 15,14 
 

-1,5  100,75% 

RE ODR. do 65 let 80 352 
 

70,5 4,99 
 

47 7,49 
 

9,5  88,13% 

KŠ ODR. - moški 240 2.258 
 

213,0 10,60 
 

142 15,90 
 

27,0  88,75% 

SKUPAJ 1.360 11.596 
 

1.342,5 8,64 
 

901 12,87 
 

17,5  98,71% 

tabela št. 3.8 
 

Odstopanja pri realizaciji so pri vseh ekipah minimalna; izjema je lahko le skupina IŠV 15, za katero je (podobno kot pri NTK) z 
veliko verjetnostjo mogoče trditi, da gre za šolski krožek! Število udeležencev na vadbi ustreza (izjema je skupina RE odrasli). 
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ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 40 574 
 

63,5 9,04 
 

41 14,00 
 

-23,5  158,75% 

IŠV OM do 15 let 80 642 
 

79,5 8,08 
 

49 13,10 
 

0,5  99,38% 

KŠ OM MDI/MDE  200 1.113 
 

201,5 5,52 
 

125 8,90 
 

-1,5  100,75% 

KŠ OM SDI/SDE 200 1.168 
 

276,0 4,23 
 

178 6,56 
 

-76,0  138,00% 

KŠ OM MMI/MME 240 1.137 
 

327,0 3,48 
 

204 5,57 
 

-87,0  136,25% 

RE ODR. do 65 let 80 574 
 

86,5 6,64 
 

63 9,11 
 

-6,5  108,13% 

KŠ ODR. - moški 320 940 
 

335,0 2,81 
 

190 4,95 
 

-15,0  104,69% 

SKUPAJ 1.160 6.148 
 

1.369,0 4,49 
 

850 7,23 
 

-209,0  118,02% 

tabela št. 3.9 
 

Pri vseh priznanih programih je opazen presežek ur, kar sicer ne vpliva na višino izplačila, je pa pokazatelj dejstva, da izvajalec 
treninge opravlja v večjem obsegu. Tudi povprečno število udeležencev na vadbi je primerno individualni športni panogi 
(izjema je le skupina RE odrasli).   
 

PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 274 
 

68,0 4,03 
 

11 24,91 
 

12,0  85,00% 

RE ODR. do 65 let 80 182 
 

101,0 1,80 
 

12 15,17 
 

-21,0  126,25% 

RE ODR.  nad 65 let 40 0 
 

67,0 0,00 
 

0 0,00 
 

-27,0  167,50% 

SKUPAJ 200 456 
 

236,0 1,93 
 

23 19,83 
 

-36,0  118,00% 

tabela št. 3.10 
 

Težave pri oddaji končnih poročil PDR (po zaključenem obračunu) so rezultirale tudi v prikazu skupne realizacije programov. 
Nepopolni podatki (udeleženci na vadbi skupine RE 65 +) ne omogočajo prave slike. Število udeležencev je sicer primerno, ne 
gre pa povsem verjeti drugim posredovanim podatkom. 
 

SMUČARSKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 40 66 
 

42,0 1,57 
 

22 3,00 
 

-2,0  105,00% 

IŠV OM do 15 let 80 170 
 

66,0 2,58 
 

31 5,48 
 

14,0  82,50% 

RE ODR. do 65 let 80 367 
 

87,0 4,22 
 

48 7,65 
 

-7,0  108,75% 

KŠ ODR. - moški 120 420 
 

146,0 2,88 
 

68 6,18 
 

-26,0  121,67% 

SKUPAJ 320 1.023 
 

341,0 3,00 
 

169 6,05 
 

-21,0  106,56% 

tabela št. 3.11 
 

ŠAHOVSKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 329 
 

188,0 1,75 
 

79 4,16 
 

-108,0  235,00% 

KŠ OM CI/CE - 10/11 160 562 
 

363,5 1,55 
 

142 3,96 
 

-203,5  227,19% 

KŠ OM MDI/MDE  200 485 
 

324,5 1,49 
 

130 3,73 
 

-124,5  162,25% 

KŠ OM SDI/SDE 200 431 
 

367,0 1,17 
 

139 3,10 
 

-167,0  183,50% 

KŠ OM MMI/MME 240 270 
 

287,0 0,94 
 

104 2,60 
 

-47,0  119,58% 

KŠ OM SMI/SME 240 268 
 

241,0 1,11 
 

95 2,82 
 

-1,0  100,42% 

RE ODR. do 65 let 80 278 
 

156,0 1,78 
 

66 4,21 
 

-76,0  195,00% 

KŠ ODR. - moški 240 315 
 

259,0 1,22 
 

95 3,32 
 

-19,0  107,92% 

SKUPAJ 1.440 2.938 
 

2.186,0 1,34 
 

850 3,46 
 

-746,0  151,81% 

tabela št. 3.12 
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Pri Smučarskem klubu je realizacija vseh programov primerna, absolutno pa je prenizko povprečno število udeležencev vadbe 
(razen skupine KŠ odrasli); gre za interesne in rekreacijske skupine, kjer je zahtevani normativ za celoviti skupino 16 – 20 
udeležencev. 
 

Šahovski klub nadaljuje s tradicionalno nepreglednimi poročili (enako kot v preteklih letih), ki jih je potrebno primerno 
»obdelati«, da so primerljivi s poročili ostalih izvajalcev. Poznane so nedorečenosti (in nedoslednosti) preteklih let: 

• pretežni del vadbe se opravi izven meja občine Komenda (daleč največ jo je »privat«),  

• skupine so sestavljene glede na kraj treninga in ne po starostnih skupinah, 

• vse treninge »vodi« ena in ista oseba, 

• podatki o udeležbi na tekmovanjih ne sodijo v poročila o redni vadbi... 
Presežek realizacije je nenormalno visok, povprečno število udeležencev na vadbi pa komajda znotraj dogovorjenih okvirov.  
 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

RE ODR. do 65 let  80 510 
 

61,5 8,29 
 

41 12,44 
 

18,5  76,88% 

SKUPAJ 80 510 
 

61,5 8,29 
 

41 12,44 
 

18,5  76,88% 

tabela št. 3.13 
 

ŠD PISKRČKI MLAKA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

RE ODR. do 65 let  80 470 
 

63,0 7,46 
 

42 11,19 
 

17,0  78,75% 

SKUPAJ 80 470 
 

63,0 7,46 
 

42 11,19 
 

17,0  78,75% 

tabela št. 3.14 

 

KK Bexel in ŠD Piskrčki sta tipična predstavnika klasične RE vadbe odraslih. Enkrat tedenska vadba (uro in pol) na eni tretjini 
športne dvorane je optimalen domet obeh rekreacijskih skupin. Temu primerna je tudi realizacija pod priznano kvoto ur, kar z 
drugimi besedami pomeni, da vadba ne traja 40 tednov v letu, ali pa tedensko nista opravljeni dve uri vadbe. 
Povprečno število udeležencev na enoto vadbe je sprejemljivo. 
 

ŠD SUHADOLE 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

RE ODR. do 65 let 80 291 
 

78,0 3,73 
 

51 5,71 
 

2,0  97,50% 

RE ODR.  nad 65 let 40 183 
 

76,0 2,41 
 

51 3,59 
 

-36,0  190,00% 

SKUPAJ 120 474 
 

154,0 3,08 
 

102 4,65 
 

-34,0  128,33% 

tabela št. 3.15 
 

ŠD Suhadole sta priznani dve RE skupini. Realizacija ur ustreza, nikakor pa ne ustreza povprečno število udeležencev vadbe v 
skupinah – pomislili bi, da se sofinancira individualna oziroma zasebna rekreacija odraslih (pretežno tek v naravi). 
 

TENIŠKI KLUB KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 15 let 80 138 
 

106,0 1,30 
 

53 2,60 
 

-26,0  132,50% 

IŠV OM do 19 let 80 106 
 

106,0 1,00 
 

53 2,00 
 

-26,0  132,50% 

RE ODR. do 65 let 80 162 
 

106,0 1,53 
 

54 3,00 
 

-26,0  132,50% 

KŠ ODR. - moški 120 424 
 

243,0 1,74 
 

107 3,96 
 

-123,0  202,50% 

SKUPAJ 360 830 
 

561,0 1,48 
 

267 3,11 
 

-201,0  155,83% 

tabela št. 3.16 
 

Priznane ure vadbe so pri tenisu povsod presežene, ko govorimo o IŠV in RE programih, pa nikakor ni zadovoljiva udeležba na 
vadbi – povprečno število vadečih je daleč od dogovorjenega normativa (podobno kot pri ŠD Suhadole). 
 

TMK Komenda ima v priznanih skupinah nadpovprečno število udeleženk in tudi programi so izvedeni nad dogovorjenimi 
kvotami. Čeprav gre (pri tekmovalnih skupinah) v osnovi za individualno športno panogo, pa je udeležba višja kot pri vseh 
kolektivnih športih.  
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TMK KOMENDA 

priznani športni 
programi izvajalca 

priznano 
po LPŠ 

SKUPAJ  
udeleženci  

realizirane 
ure  

povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ - real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 40 580 
 

55,0 10,55 
 

42 13,81 
 

-15,0  137,50% 

IŠV OM do 15 let 80 2.348 
 

81,0 28,99 
 

77 30,49 
 

-1,0  101,25% 

KŠ OM CI/CE - 10/11 160 2.357 
 

203,0 11,61 
 

154 15,31 
 

-43,0  126,88% 

KŠ OM MDI/MDE  200 1.610 
 

204,5 7,87 
 

120 13,42 
 

-4,5  102,25% 

KŠ OM SDI/SDE 200 984 
 

293,0 3,36 
 

139 7,08 
 

-93,0  146,50% 

SKUPAJ 680 7.879 
 

836,5 9,42 
 

532 14,81 
 

-156,5  123,01% 

tabela št. 3.17 

 
4.2. REALIZIRANE URE PO KATEGORIJAH 

 

V vseh štirih kategorijah športa je bila v 2014 realizacija športnih programov višja od priznanih ur po LPŠ, kar je 
bilo zaznati tudi že v preteklih letih. Iz tabele (št. 4) je razviden največji absolutni presežek v skupini KŠ otrok in 
mladine (720 presežnih ur), v relativnem smislu pa prednjačijo programi RE odrasli (123,42 % presežka). 

tabela št. 4 
 

V skupini IŠV OM pet (5) programov ni bilo v celoti realiziranih (skupaj 74 ur), skupni seštevek kategorije pa kaže 
221-urni presežek (117,82 %). 
 

Skupina KŠ OM ima štiri (4) programe z manjšo realizacijo (248 ur), pri čemer je daleč v ospredju mladinski 
program Košarkarskega kluba (156 ur). Kljub vsemu je presežek absolutno najvišji (720 ur), v relativnem smislu pa 
to znaša 118,76 %! 
 

RE ODR ima sedem (7) skupin, v katerih niso izpeljali predvidenega 80-urnega programa. Po drugi strani pa so bili 
ostali rekreativni programi tako »močni«, da imamo skupaj še vedno 281 ur presežka (123,42 %). 
 

Pri kategoriji KŠ ODR pa nedosežena realizacija »bremeni« tri (3) ekipe, ki imajo skupaj 66 ur manj od priznanih. 
Ob višjem doseženem odstotku preostalih športnih programov odraslih je skupna realizacija skupine 107,06 %. 
 

V splošnem so odstopanja večja kot v letu 2013. Ker gre za presežke, ki ne vplivajo na povečanje izplačil javnih 
sredstev, je pri tem pojavu v prvi vrsti pomemben razmislek v smeri morebitnih korekcij kvot priznanih ur, kar naj 
bi »rešili« v pripravi LPŠ za leto 2015! 

KATEGORIJA 
priznano po 

LPŠ 
SKUPAJ  

udeleženci  
realizirane 

ure  
povprečno 
udel./ura  

realizirani 
treningi 

povprečno 
udel./tren.  

RAZLIKA 
(LPŠ – real.) 

realizacija 
(ure v %) 

IŠV OM do 6 let 200 1.937 
 

261,0 7,42 
 

208 9,31 
 

-61,0  130,50% 

IŠV OM do 15 let 880 7.650 
 

1.014,0 7,54 
 

635 12,05 
 

-134,0  115,23% 

IŠV OM do 19 let 160 420 
 

186,0 2,26 
 

112 3,75 
 

-26,0  0,00% 

IŠV OM SKUPAJ 1.240 10.007 
 

1.461,0 6,85 
 

955 10,48 
 

-221,0  117,82% 

            
KŠ OM: CI/CE 880 7.554 

 
1.189,5 6,35 

 
711 10,62 

 
-309,5  135,17% 

KŠ OM: MDI/MDE 1000 6.959 
 

1.159,5 6,00 
 

661 10,53 
 

-159,5  115,95% 

KŠ OM: SDI7SDE 1000 5.202 
 

1.272,5 4,09 
 

704 7,39 
 

-272,5  127,25% 

KŠ OM: MMI/MME 480 1.407 
 

614,0 2,29 
 

308 4,57 
 

-134,0  127,92% 

KŠ OM: SMI/SME 480 694 
 

325,0 2,14 
 

149 4,66 
 

155,0  67,71% 

KŠ OM SKUPAJ 3.840 21.816 
 

4.560,5 4,78 
 

2.533 8,61 
 

-720,5  118,76% 

            
RE ODR do 65 let 1120 6.617 

 
1.338,0 4,95 

 
789 8,39 

 
-218,0  119,46% 

RE ODR nad 65 let 80 183 
 

143,0 1,28 
 

51 3,59 
 

-63,0  178,75% 

RE ODR SKUPAJ 1.200 6.800 
 

1.481,0 4,59 
 

840 8,10 
 

-281,0  123,42% 

            
KŠ ODR - MOŠKI 1720 9.578 

 
1.841,5 5,20 

 
878 10,91 

 
-121,5  107,06% 

KŠ ODR - ŽENSKE 0 0 
 

0,0 0,00 
 

0 0,00 
 

0,0  0,00% 

KŠ ODR SKUPAJ 1.720 9.578 
 

1.841,5 5,20 
 

878 10,91 
 

-121,5  107,06% 
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graf št. 8 

 
4.3. REALIZIRANI PROGRAMI DELOVANJA DRUŠTEV IN ZVEZ 

 

Sredstva, ki se v okviru predvidene proračunske kvote letno namenjajo za delovanje društev in zvez na lokalnem 
nivoju, so po Pravilniku namenjena pokrivanju stroškov tehničnega in administrativnega delovanja izvajalcev. Iz 
tega izhaja, da se društvom sredstva nakazujejo po izbrani dinamiki dokler obstajajo dokazi, da društvo deluje 
oziroma izvaja športne programe. 
 

V letu 2014 so bila sredstva iz tega naslova priznana vsem sedemnajstim (17) izvajalcem, realizacija je bila 100 %. 
Razlogi, da sredstev za delovanje društev ne bi v rokih nakazali izvajalcem, se med letom niso pojavili. 
 

4.4.  ANALIZA RAZLOGOV ZA (NE)REALIZIRANE ŠPORTNE PROGRAME 
 

Poročila o izvedbi športnih programov, ki jih oddajajo izvajalci, so bila primerna in v skladu z navodili; morda tudi 
zato, ker so se izvajalci ob prijavi na razpis z izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezali, da bodo 
posredovali podatke, ki ustrezajo resničnemu stanju.  
 

Posamezni športni programi resda izstopajo, ko gre za nepopolno izvedbo, razlogi pa so lahko zelo različni. Dokler 
je realizacija v dogovorjenih okvirih (npr. nad 90 %), nima smisla po nepotrebnem dvigovati prahu. Tako je bilo v 
večini primerov tudi letos. Podobno je tudi pri razlogih za preseženo realizacijo, čeprav je z vidika javnega 
sofinanciranja športa praktično le-ta nepomembna (presežne realizacije se dodatno ne sofinancira). 
 

Vsakoletna odstopanja so nekaj povsem normalnega; bistveno je, da jih zaznamo in primerno odreagiramo, s 
popravki LPŠ! Upam, da v bilžnji prihodnosti tudi s spremembo Pravilnika. 
 

5. PRERAZPOREDITEV IN KONČNA PORABA SREDSTEV ZA ŠPORT 
 

Nespametno je pričakovati, da bi bili v koledarskem letu vsi priznani športni programi realizirani 100 %. Tudi v 
2014 ni bilo nič drugače, zato smo v izogib nepotrebnim in (pre)velikim prerazporeditvam zaradi nerealiziranih 
programov z LPŠ 2014 sprejeli določbo, po kateri je še sprejemljiv 90 % prag, kar z drugimi besedami pomeni, da 
se izvajalcem, ki so realizirali vsaj 90 % vseh priznanih programov, priznava izplačilo celotne pogodbene vrednosti. 
Vedno namreč lahko obstajajo objektivni razlogi za izpad planiranega treninga. 
 

Vsem izvajalcem so bila v letu 2014 nakazana vsa sredstva, ki so bila opredeljena s pogodbo. Finančna realizacija 
LPŠ 2014 je 100 %, potreb po prerazporeditvah sredstev ni bilo! 
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6. PRIMERJAVA GIBANJA NEKATERIH IZBRANIH KAZALCEV UČINKOVITOSTI 
 

V Analizi vsako leto med seboj primerjamo podatke o številu realiziranih ur vadbe, številu udeležencev in višini 
proračunskih sredstev za realizirane programe. Učinkovitost prikazujemo s kazalci: 

o povprečno število udeležencev na realizirano enoto vadbe, 
o višina porabljenih sredstev na udeleženca vadbe, 
o višina porabljenih sredstev na realizirano enoto vadbe. 

 

Pri proučevanju gibanja kazalcev učinkovitosti moramo upoštevati naslednja metodološka izhodišča: 
o skupno število sodelujočih predstavljajo vsi udeleženci, ne glede na to v kolikšnem odstotku in 

obsegu je bil program realiziran, 
o dolžina trajanja vadbene enote je glede na športno panogo lahko različna, zato je pri izračunu 

upoštevano število izvedenih treningov,  
o proračunska sredstva za športne programe so prikazana po dejanski realizaciji, 
o sredstva za delovanje društev niso upoštevana,  
o programom za otroke in mladino so priznana sredstva za objekt in kader, odraslim skupinam pa se 

priznajo le sredstva za športni objekt, 
o tekmovalno naravnani športni programi imajo praviloma višjo tedensko frekvenco treningov in 

nižjo zahtevano število udeležencev v skupini. 
 

Splošna ugotovitev, ki jo je potrebno vedeti pri pregledu kazalcev učinkovitosti, je: 
NIŽJE KO JE RANGIRAN IZVAJALEC ALI KATEGORIJA ŠPORTA, MANJ JE UČINKOVIT OZIROMA USPEŠEN! 

 
6.1.  PO IZVAJALCIH 

 

Povprečno je vsak trening v letu 2014 obiskalo 9,26 udeležencev (2013: 8,35; 2012: 9,18; 2011: 9,32). Konjeniški 
klub in Planinsko društvo sta na čelu tabele zgolj zaradi neprimernosti (KON) in odsotnosti (PDR) poročil o vadbi. 
 

tabela št. 5 
 

V 2014 so izvajalci glede na povprečno udeležbo dosti bolj »premešani« kot v preteklih letih, ko smo na vrhu 
razpredelnice praviloma srečevali izvajalce s pretežno rekreativno vsebino. 

IZVAJALEC 
št. udel. na 
enoto real. 
vadbe 2014  

IZVAJALEC 
sredstva na 
udeleženca 
vadbe 2014  

IZVAJALEC 
sredstva na 
enoto real. 
vadbe 2014 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 28,17 
 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 0,11 € 
 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 2,08 € 

PLANINSKO DRUŠTVO  19,83 
 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 0,19 € 
 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA 3,16 € 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB  14,81 
 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 0,52 € 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE 3,79 € 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  13,65 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI 0,57 € 
 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  5,57 € 

BADMINTON KLUB  13,26 
 

BADMINTON KLUB  0,65 € 
 

KARATE KLUB  5,93 € 

NOGOMETNI KLUB 12,87 
 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  0,66 € 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI 6,35 € 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 12,44 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE 0,82 € 
 

TENIŠKI KLUB  6,45 € 

ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI 11,19 
 

KARATE KLUB  0,95 € 
 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 6,51 € 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 10,95 
 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB  0,99 € 
 

BADMINTON KLUB  8,61 € 

KOŠARKARSKI KLUB  10,88 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  1,04 € 
 

SMUČARSKI KLUB 10,58 € 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  8,39 
 

KOŠARKARSKI KLUB  1,13 € 
 

ŠAHOVSKI KLUB  10,67 € 

ORIENTACIJSKI KLUB  7,23 
 

NOGOMETNI KLUB 1,33 € 
 

KOŠARKARSKI KLUB  12,28 € 

KARATE KLUB  6,26 
 

SMUČARSKI KLUB 1,75 € 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  14,19 € 

SMUČARSKI KLUB 6,05 
 

TENIŠKI KLUB  2,07 € 
 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB  14,71 € 

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE 4,65 
 

ORIENTACIJSKI KLUB  2,42 € 
 

NOGOMETNI KLUB 17,18 € 

ŠAHOVSKI KLUB  3,46 
 

ŠAHOVSKI KLUB  3,09 € 
 

ORIENTACIJSKI KLUB  17,48 € 

TENIŠKI KLUB  3,11 
 

PLANINSKO DRUŠTVO  3,22 € 
 

PLANINSKO DRUŠTVO  63,81 € 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 9,26 
 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 1,33 € 
 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 12,31 € 



Analiza izvajanja LPŠ v občini Komenda v letu 2014 

 

  

- 16 -                                                                                                                                                                                                                                               GOL-ŠPORT d.o.o. 

V spodnjem delu (pod povprečjem in obarvani z rdečo) so izvajalci iz individualnih športnih panog in miselnih iger; 
mednje pa vsekakor ne sodi ŠD Suhadole (problem udeležencev na »zasebni« rekreaciji peščice oseb). 
 

Povprečna višina sredstev na udeleženca vadbe je znašala 1,33 € (2013: 1,26; 2012: 1,03; 2011: 1,10). Z vidika 
Občine so učinkovitejši tisti programi, v katere je potrebno vložiti manj sredstev; konkretno programi za odrasle. 
Po drugi strani pa je izvajalcem bolj »všeč«, če jim lokalna skupnost sofinancira večji del športnih programov. Če 
odmislimo Konjeniški klub, je daleč najbolj »hvaležen« izvajalec športnih programov DPŠ (priznana samo ena RE 
skupina odraslih in 240 % realizacija programa), sledijo pa mu društva s pretežni rekreacijsko vsebino progamov. 
Po drugi strani pa sta Orientacijski in Šahovski klub nizko na razpredelnici tudi zato, ker so v izračun vključena tudi 
sredstva za vrhunski šport. Razmerje med najnižjim in najvišjim »vložkom« na udeleženca vadbe je 1 : 29, če 
upoštevamo ekstremni primer (KON : PDR); oz. 1 : 16 (če primerjamo »drugega« in »predzadnjega«: DPŠ : ŠAH).  
 

Za enoto realizirane vadbe (trening) je bilo v letu 2014 povprečno namenjenih 12,31 € (2013: 10,48, 2012: 9,41; 
2011: 10,21). Razmerje med najnižjim in najvišjim vložkom v enoto treninga (brez PDR) znaša 1 : 8. Nenormalno 
visok prispevek lokalne skupnosti za rekreativne pohode PDR pa je predvsem posledica že omenjene neoddaje 
poročil, delno pa tudi narave vadbe. V vsakem primeru je odstopanje preveliko! 
 

6.2.  PO KATEGORIJAH 
 

Dobljeni rezultati kazalcev učinkovitosti po kategorijah so v skladu s pričakovanji, le na čelu tabele udeležencev 
vadbe je IŠV OM zamenjala skupina KŠ ODR. Presenetljivo ima najnižjo udeležbo na vadbi skupina rekreacije, kar 
pomeni, da je v rekreacijske programe odraslih vključenih manj udeležencev kot v preteklih letih; vsekakor pa 
(pre)malo, če upoštevamo določbe Pravilnika (za priznanje popolne RE skupine je »potrebno« vsaj 16 vadečih)! 
 

KATEGORIJA 
št. udel. na 
enoto real. 
vadbe 2014  

KATEGORIJA 
sredstva na 
udeleženca 
vadbe 2014  

KATEGORIJA 
sredstva na 
enoto real. 
vadbe 2014 

KŠ ODRASLI 10,91 
 

RE ODRASLI 0,54 € 
 

RE ODRASLI 4,41 € 

IŠV OTROK IN MLADINE 10,48 
 

KŠ ODRASLI 0,69 € 
 

KŠ ODRASLI 7,54 € 

KŠ OTROK IN MLADINE 8,61 
 

IŠV OTROK IN MLADINE 0,92 € 
 

IŠV OTROK IN MLADINE 9,63 € 

RE ODRASLI 8,10 
 

KŠ OTROK IN MLADINE 2,04 € 
 

KŠ OTROK IN MLADINE 17,60 € 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 9,26 
 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 1,33 € 
 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 12,31 € 
tabela št. 6 

 

Pri finančnih kazalcih (višina sredstev na udeleženca in višina sredstev na enoto vadbe) je tako vrstni red kot tudi 
nad ali podpovprečna vrednost kazalcev enaka – na vrhu so športni programi odraslih, na dnu pa programi za 
otroke in mladino. Razmerja med najnižjimi in najvišjimi vrednostmi kazalcev so sprejemljiva (1 : 4). 
 

7. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 

Postopek sofinanciranja športnih programov (določen v Pravilniku) je v Komendi dolgoletna ustaljena praksa, ki 
zajema naslednja »opravila«: sprejem LPŠ, izvedba javnega razpisa, objava sklepov o izbiri in podpis pogodb z 
izbranimi izvajalci ter četrtletna izplačila pogodbenih obveznosti po dejanski realizaciji programov. Tak postopek 
zagotavlja potrebno stabilnost in zaupanje v uveljavljeni model upravljanja športa.  
 

Kljub temu z rednim analiziranjem pojavov v športu opažamo pomembne premike; dejavnost nekaterih klubov se 
krepi in drugih pojema. Pravilnik iz leta 2008 (zlasti merila in kriteriji) je v določenih pogledih »zastarel«, saj nima 
mehanizmov, da bi se lahko odzval na nastale spremembe. V preteklih letih športna sfera in politična klima v 
Komendi spremembam nista bili naklonjeni, zato smo konkretne »anomalije« v procesu sofinanciranja športnih 
programov še naprej »reševali« z vsakoletnimi dopustnimi regulacijami LPŠ! 
 

V aprilu 2014 je bil v DZ RS sprejet Nacionalni program Športa (NPŠ 2014-2023), ki definira prednostne naloge pri 
izvedbi športnih programov, razvojnih dejavnosti in organiziranosti športa. Lokalna skupnost ima pri oblikovanju 
normativov za vrednotenje programov in dejavnosti v športu relativno »proste roke«, je pa bilo na posvetu o NPŠ 
in LPŠ (MIZŠ, november 2014) poudarjeno, da bo (tudi zaradi poenostavljanja postopkov) potrebno preurediti 
pravilnike, merila, normative, postopke. Predlagano je bilo prav leto 2015! Morda tudi v Komendi? 
 

Športna dejavnost si zasluži optimalne pogoje za svoj nadaljnji razvoj! 
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