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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 2015 sprejet na 5. redni seji OS (19.3.2015). Z LPŠ so bili določeni obseg in vsebina športnih programov, 
razvojnih dejavnosti in športne infrastrukture ter višina predvidenih proračunskih sredstev zanje. 
 

Analiza izvajanja LPŠ v občini Komenda v letu 2015 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 pravno formalni 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 2015 poročila oddajali v dogovorjenih rokih in v skladu z navodili (z nekaj izjemami)!  
 

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

2. PREGLED REZULTATOV JAVNEGA RAZPISA 
 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015 je bil objavljen v marcu, v roku za prijavo je prispelo 
šestnajst (16) prijav različnih izvajalcev: 2014 (17); 2013 (16); 2012 (16). 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 2015. 
 

Skupna višina proračunskih sredstev za športne programe se v letu 2015 glede na prejšnja leta ni spreminjala; 
športnim programom in razvojnim dejavnostim na področju športa je bilo namenjeno 73.300,00 €; (enako kot v 
obdobju 2011-14; 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: 6,46138 € (2014: 6,67061 €; 2013: 5,15399 €; 2012: 4,22154 €). 
 

2.1. DELITEV SREDSTEV ZA PRIZNANE PROGRAME MED IZVAJALCI 
 

Število prijavljenih izvajalcev športnih programov se je glede na leto 2014 zmanjšalo za enega; Konjeniški klub 
Komenda se na razpis ni prijavil. 
 

Na osnovi analize nerealiziranih programov iz preteklih let smo z LPŠ 2015 določil nižje število priznanih ur za 
programe interesnih športnih programov otrok in mladine in športne rekreacije odraslih (z 80 na 60), medtem ko 
so kvote ur vadbe za tekmovalno naravnane programe v primerjavi z 2014 ostale nespremenjene. Tudi programi 
članskega tekmovalnega športa so ostali »razdeljeni« na tri (3) kakovostne nivoje. 
 

Z dodatnimi korekcijami je bilo doseženo znižanje števila priznanih točk za športne programe, v katerih ni vsaj 
polovica udeležencev s stalnim bivališčem v občini Komenda. Prav tako smo s predhodno določenim faktorjem 
korigirali višino točk in sredstev za delovanje društev.  
 

LPŠ pa (preko javnega razpisa) še vedno ne omogoča sofinanciranja usposabljanja in izpopolnjevanja v športu ter 
športnih in promocijskih prireditev, ki 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 
2015 in zgoraj že izpostavljenih posebnih določil javnega razpisa in je razviden iz spodnje tabele (št.1). 
 

Med izvajalci na prvih treh mestih po višini sofinanciranja športnih programov v primerjavi z 2014 (tudi 2013) ni 
sprememb: najvišje je Nogometni klub (23,51 % vseh sredstev), tesno sledi Orientacijski klub (21,92 %); nad 10 
tisoč € pa pripada še Šahovskemu klubu. Slednjima relativno visok delež pripada predvsem po »zaslugi« sredstev 
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za vrhunski šport (dodatni programi kategoriziranih športnikov). Več kot 10 % delež v vseh razpisanih sredstvih pa 
pripada še Košarkarskemu klubu (11,32 %) in TMKK (11,12 %). 
 

Ostali izvajalci ne dosegajo 5 % deleža, pri čemer so izvajalci s priznanimi programi za otroke in mladino in/ali s 
skupinami kakovostnega športa odraslih v rahli prednosti (DBV, karate, namizni tenis, planinstvo smučanje, tenis). 
Najmanj sredstev (pod 1 %) po pričakovanjih pripada izvajalcem s prijavljenimi programi rekreacije za odrasle 
(badminton, DPŠ, Piskrčki, Bexel, Suhadole). 
 

IZVAJALCI  PROGRAMOV 
OTROCI IN 
MLADINA 
(OBJEKT) 

OTROCI IN 
MLADINA 
(KADER) 

ODRASLI 
(OBJEKT) 

ODRASLI 
(KADER) 

VRHUNSKI 
ŠPORT                          
(MS) 

  

DELOVANJE 
DRUŠTEV                              

(MS) 

 

SKUPAJ € v  % 

BADMINTON KLUB  48,46 € 96,92 € 193,84 € 0,00 € 0,00 €   172,30 € 

 

511,53 € 0,70% 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  516,91 € 1.033,82 € 193,84 € 0,00 € 0,00 €   258,46 € 

 

2.003,03 € 2,73% 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 0,00 € 0,00 € 193,84 € 0,00 € 0,00 €   344,61 € 

 

538,45 € 0,73% 

KARATE KLUB  969,21 € 1.356,89 € 29,08 € 0,00 € 0,00 €   603,06 € 

 

2.958,23 € 4,04% 

KOŠARKARSKI KLUB  2.700,86 € 2.817,16 € 1.744,57 € 0,00 € 0,00 €   1.033,82 € 

 

8.296,41 € 11,32% 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  193,84 € 387,68 € 310,15 € 0,00 € 0,00 €   172,30 € 

 

1.063,97 € 1,45% 

NOGOMETNI KLUB 6.913,67 € 7.107,51 € 1.744,57 € 0,00 € 0,00 €   1.464,58 € 

 

17.230,34 € 23,51% 

ORIENTACIJSKI KLUB  4.238,66 € 5.686,01 € 1.751,03 € 0,00 € 3.876,83 €   516,91 € 

 

16.069,44 € 21,92% 

PLANINSKO DRUŠTVO  193,84 € 387,68 € 323,07 € 258,46 € 0,00 €   344,61 € 

 

1.507,65 € 2,06% 

SMUČARSKI KLUB 193,84 € 387,68 € 814,13 € 0,00 € 0,00 €   258,46 € 

 

1.654,11 € 2,26% 

ŠAHOVSKI KLUB  1.352,04 € 2.318,02 € 513,68 € 0,00 € 4.393,74 €   1.464,58 € 

 

10.042,05 € 13,70% 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 0,00 € 0,00 € 193,84 € 0,00 € 0,00 €   258,46 € 

 

452,30 € 0,62% 

ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI 0,00 € 0,00 € 193,84 € 0,00 € 0,00 €   258,46 € 

 

452,30 € 0,62% 

ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE 0,00 € 0,00 € 219,69 € 51,69 € 0,00 €   344,61 € 

 

615,98 € 0,84% 

TENIŠKI KLUB  213,23 € 426,45 € 765,67 € 0,00 € 0,00 €   344,61 € 

 

1.749,96 € 2,39% 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB  3.140,23 € 4.109,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   904,59 € 

 

8.154,26 € 11,12% 

SKUPAJ VSI IZVAJALCI 20.674,79 € 26.115,27 € 9.184,85 € 310,15 € 8.270,56 €   8.744,40 € 

 

73.300,00 € 100,00% 

tabela št. 1 
 

V letošnji analizi namenoma ločeno prikazujemo razdelitev sredstev še po enem kriteriju: na sredstva za športni 
objekt, za strokovni kader in za materialne stroške programov. Največ sredstev je namenjenih za sofinanciranje 
najema športnih objektov za vadbo: 40,74 %, za sofinanciranje strokovnega kadra gre 36,05 % ter za pokrivanje 
MS programov 23,21 % (od tega 11,93 % za delovanje društev)! 
 

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

Za športne programe (redna vadba) je bilo v letu 2015 namenjenih 64.555,60 €, kar predstavlja 88,07 % vseh 
sredstev razpisa (2014: 64.094,56 € oz. 87,44 %; 2013: 60.981,97 € oz. 83,20 %; 2012: 52.952,19 € oz. 72,24 %).  
Preostala sredstva (8.744,40 €; 11,93 %) pa so bila razporejena na osnovi kriterijev za delovanje društev. 
 

Pri interesni športni vzgoja otrok in mladine je dvanajst (12) izvajalcev prijavilo devetnajst (19) programov (štiri v 
starosti do 6 let, dvanajst v starosti do 15 let in tri v starosti do 19 let). Skupaj je bilo prijavljenih 285 udeležencev. 
 

V programih kakovostnega športa otrok in mladine imamo enaindvajset (21) programov v »izvedbi« šestih (6) 
izvajalcev (CI/CE: 6 skupin; MDI/MDE: 5 skupin; SDI/SDE: 6 skupin; MMI/MME: 3 skupine in SMI/SME: 1 skupina). 
Vseh prijavljenih v programe otrok in mladine usmerjenih v KŠ/VŠ je bilo 218! 
 

V vseh programih za otroke in mladino so sodelovali 503 udeleženci. 
 

Pri rekreativni vadbi odraslih je štirinajst (14) različnih izvajalcev prijavilo šestnajst (16) programov s skupaj 247 
prijavljenimi udeleženci; od tega sta dve (2) skupini nad 65 let. 
 

V kakovostnem športu odraslih je bilo evidentiranih sedem (7) članskih ekip s skupaj 82 športniki/cami. 
 

V vrhunskem športu sta dva (2) kolektiva (Orientacijski in Šahovski klub) s skupaj 11 kategoriziranimi športniki. 
 

ŠPORTNA KATEGORIJA 
ŠPORTNI 
OBJEKT 

STROKOVNI 
KADER 

MATERIALNI 
STROŠKI 

SKUPAJ € v  % 

IŠV do 6 let 368,30 € 736,60 € 0,00 € 1.104,90 € 1,51% 

IŠV do 15 let 1.986,87 € 3.973,75 € 0,00 € 5.960,62 € 8,13% 

IŠV do 19 let 465,22 € 930,44 € 0,00 € 1.395,66 € 1,90% 

SKUPAJ IŠV OM 2.820,39 € 5.640,78 € 0,00 € 8.461,17 € 11,54% 

program KŠ: CI/CE U-8/9 775,37 € 775,37 € 0,00 € 1.550,73 € 2,12% 

program KŠ: CI/CE U-8/9 1.395,66 € 1.550,73 € 0,00 € 2.946,39 € 4,02% 

program KŠ: CI/CE U-10/11 2.248,56 € 2.713,78 € 0,00 € 4.962,34 € 6,77% 

program KŠ: MDI/MDE U-12/13 4.991,41 € 5.734,47 € 0,00 € 10.725,88 € 14,63% 

program KŠ: SDI/SDE U-14/15 5.548,71 € 6.340,22 € 0,00 € 11.888,93 € 16,22% 

program KŠ: MMI/MME U-16/17 2.778,39 € 3.166,07 € 0,00 € 5.944,47 € 0,08 € 

program KŠ: SMI/SME U-18/19 116,30 € 193,84 € 0,00 € 310,15 € 0,42% 

SKUPAJ KŠ OM 17.854,40 € 20.474,48 € 0,00 € 38.328,88 € 52,29% 

RE do 65 let (65 -) 2.258,25 € 0,00 € 0,00 € 2.258,25 € 3,08% 

RE nad 65 let (65 +) 155,07 € 310,15 € 0,00 € 465,22 € 0,63% 

SKUPAJ RE OBČANOV 2.413,32 € 310,15 € 0,00 € 2.723,47 € 3,72% 

KŠ odrasli (moški) 6.771,52 € 0,00 € 0,00 € 6.771,52 € 0,09 € 

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

SKUPAJ KŠ ODRASLI 6.771,52 € 0,00 € 0,00 € 6.771,52 € 9,24% 

SKUPAJ VRHUNSKI ŠPORT 0,00 € 0,00 € 8.270,56 € 8.270,56 € 11,28% 

SKUPAJ DELOVANJE DRUŠTEV 0,00 € 0,00 € 8.744,40 € 8.744,40 € 11,93% 

SKUPAJ VSI PROGRAMI: 29.859,63 € 26.425,41 € 17.014,96 € 73.300,00 € 100,00% 

tabela št. 2 
 

V tabeli je z rumeno obarvano tudi področje delovanja društev (DeDr)! 
 

Če podatke iz zgornje tabele prikažemo v grafu (št. 2), je evidentno, da še vedno največ sredstev pripada skupini 
programov kakovostnega športa otrok in mladine (59,37 %), sledita pa skupini interesne športne vzgoje (13,11 %) 
in »vrhunskih športnikov« (13,10 %). Najnižji delež pripada športni rekreaciji (3,72 %). 
 

Skupaj za športne programe otrok in mladine namenjamo preko sedemdeset odstotkov vseh sredstev (72,48 %), 
kar je povsem v skladu z izhodiščnimi usmeritvami NPŠ. 
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graf št. 2 

 

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 

 

Nekajletni trend rasti sredstev za delovanje društev (nespremenjene določbe Pravilnika in spreminjanja drugih 
parametrov) je bil v letu 2013 prvič omejen z uvedbo korekcijskega faktorja (0,50). V LPŠ 2014 in 2015 pa je znašal 
0,33! Za delovanje društev je bilo v 2015 namenjenih 8.744,40 €, kar predstavlja 11,93 % vseh sredstev razpisa 
(2014: 12,56 %; 2013: 16,81 %; 2012: 27,76 %). Tak delež sredstev za delovanje lokalnih športnih društev (med 10 
in 15 %) je glede na usmeritve NPŠ primeren! 
 

3. PREGLED UDELEŽENCEV ŠPORTNE VADBE 
 

Vsi izvajalci so v vadbo (interesni in tekmovalni programi) v letu 2015 prijavili skupaj 832 udeležencev (2014: 858; 
2013: 846; 2012: 816). Skupno je v vseh programih (po poročilih izvajalcev) v 2015 »vadilo« 47.371 (2014: 48.201; 
2013: 48.586; 2012: 51.642).  
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Mesečno je organizirane športne aktivnosti povprečno obiskovalo 3.948 udeležencev (2014: 4.017; 2013: 4.049; 
2012: 4.303). Povprečna dnevna udeležba pa je znašala 129,8 (2014: 132,1; 2013: 133,1; 2012: 141,1). 
 

 
graf št. 4 

 

Udeležba na vadbi je izrazito pod povprečjem le v obeh poletnih mesecih (julij, avgust). Podpovprečna udeležba 
vadbe v septembru in oktobru je (po vsej verjetnosti) posledica začetka poznejše uporabe ŠDK, decembru v 
»opravičilo« pa gre jemati predpraznično slabšo zasedenost dvorane. 
 

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 izvajalci, ki imajo večje število priznanih vadbenih skupin in hkrati izvajajo programe s 
tekmovalno vsebino (višja tedenska frekvenca treningov).  
 

 
graf št. 5 

 
V 2015 sta imela Nogometni in Orientacijski klub priznanih po devet vadbenih skupin (v tem primeru pa je – glede 
števila udeležencev vadbe – v absolutni prednosti nogomet kot kolektivna športna panoga). Potrditev takšnega 
zaključka dobimo s podatkom o udeležbi vadbe pri košarkaših in mažoretkah (5 priznanih skupin vadbe); popolno 
nasprotje pa je udeležba na vadbi Šahovskega kluba (8 priznanih vadbenih skupin). Konkretni podatki realiziranih 
športnih programov so podrobno prikazani v poglavju 4! 
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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 (dodatno) 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 so programi interesne športne vzgoje otrok in mladine.  
Programi za odrasle so (gledano absolutno) slabše obiskani. Takšna »zakonitost« se ponavlja že nekaj let zapored! 
 

Glede na leto 2015 je bistveni premik (v negativno smer) pri skupini KŠ odrasli (do neke mere je to »opravičljivo« z 
dejstvom, da se na JR ni prijavil Konjeniški klub). 
 

 
graf št. 6 

 

V programih za otroke in mladino smo zabeležili doslej največji odstotek udeležencev (72,42 %): 2014 (66,02 %), 
2013 (68,80 %) in 2012 (70,06 %)! V programih odraslih torej vadi le dobra četrtina udeležencev (27,58 %). 
 

4. LETNI PREGLED REALIZACIJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

Skupni letni razpoložljivi fond (priznano število ur za športne programe po LPŠ) je za leto 2015 znašal 7.380 ur. 
Skupna letna realizacija je bila 9.422 ur, kar pomeni 2.042 ur presežka oziroma 127,70 % realizacijo.  
 

Podatki preteklih let: 

• 2014: letni fond: 8.000   letna realizacija:   9.823  122,79 % realizacija 

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

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

V 2015 je skupno število priznanih ur vadbe znova nižje kot v preteklih letih, saj so športni programi kakovostnega 
športa (otrok, mladine in doraslih) ostali na nivoju iz leta 2014, se je pa zmanjšal obvezni obseg vadbe v programih 
netekmovalnega značaja (z 80 na 60 ur). 
 

Relativno gledano je realizacija programov znova zelo presegla priznani fond ur (količnik razmerja med dejansko 
realizacijo iz z LPŠ priznanimi urami vadbe je ponovno najvišji v zadnjih letih), kljub temu pa je skupna absolutna 
realizacija v primerjavi s preteklimi leti najnižja!  
 

4.1. REALIZIRANE URE PO IZVAJALCIH 
 

Edini vir za pripravo Analize so bila mesečna poročila izvajalcev o opravljenih urah vadbe, ki so v večini primerov 
sestavljena korektno in v skladu z navodili ter oddana v dogovorjenih rokih. Večina izvajalcev se zaveda, kakšne in 
katere programe prijavljajo 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. 
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graf št. 7 
 

Absolutno največja odstopanja (presežena realizacija) beležimo pri orientaciji, šahu, DBV; (preko 300 ur presežka), 
sledijo še tenis, TMK in košarka. (Pre)nizko realizacijo pa imata NTK in Planinsko društvo! Omeniti velja, da so ure 
pri večini izvajalcev korigirane glede na določbo LPŠ (9. člen) o vsaj 90-odstotni realizaciji posameznega programa. 
 

Skupni podatki za izvajalce ne dajo prave slike, zato v je nadaljevanju podan 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).  
 

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 %) 

IŠV OM do 15 let 60 319 
 

60,0 5,32 
 

51 6,25 
 

0,0  100,00% 

RE ODR. do 65 let 60 395 
 

73,5 5,37 
 

49 8,06 
 

-13,5  122,50% 

SKUPAJ 120 714 
 

133,5 5,35 
 

100 7,14 
 

-13,5  111,25% 

tabela št. 3.1 
 

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 40 637 
 

63,0 10,11 
 

63 10,11 
 

-23,0  157,50% 

IŠV OM do 15 let 60 1.333 
 

111,5 11,96 
 

100 13,33 
 

-51,5  185,83% 

IŠV OM do 19 let 60 288 
 

94,5 3,05 
 

63 4,57 
 

-34,5  157,50% 

RE ODR. do 65 let 60 652 
 

282,0 2,31 
 

71 9,18 
 

-222,0  470,00% 

SKUPAJ 220 2.910 
 

551,0 5,28 
 

297 9,80 
 

-331,0  250,45% 

tabela št. 3.2 
 

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  60 1.447 
 

190,5 7,60 
 

127 11,39 
 

-130,5  317,50% 

SKUPAJ 60 1.447 
 

190,5 7,60 
 

127 11,39 
 

-130,5  317,50% 

tabela št. 3.3 
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Pri DBV velja opozoriti, da se večina programa izvaja v Kamniku (Pinea center). Število vseh ur vadbe je »prenapihnjeno«, kar 
nakazuje na nepoznavanje narave rekreativne vadbe (in priznanega obsega programa). 
 

DPŠ-ju je že vrsto let priznan le en rekreativni program za odrasle, čeprav je znano, da vadba (z različnimi skupinami) poteka 
več dni v tednu – od tod tudi krepko presežena realizacija. 
 

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 40 256 
 

41,0 6,24 
 

41 6,24 
 

-1,0  102,50% 

IŠV OM do 15 let 60 825 
 

104,0 7,93 
 

94 8,78 
 

-44,0  173,33% 

KŠ OM SDI/SDE 200 596 
 

119,0 5,01 
 

114 5,23 
 

81,0  59,50% 

RE ODR. do 65 let 60 634 
 

134,0 4,73 
 

124 5,11 
 

-74,0  223,33% 

SKUPAJ 360 2.311 
 

398,0 5,81 
 

373 6,20 
 

-38,0  110,56% 

tabela št. 3.4 
 

Karete klub že nekaj let ne dosega realizacije v programu otrok usmerjenih v KŠ (KŠ OM: SDI/SDE). Verjetno vadba v klubu 
poteka po ustaljenem urniku, ne glede na to ali gre za rekreativni ali za tekmovalni program (z večjo frekvenco treningov). 
 

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 60 737 
 

124,5 5,92 
 

83 8,88 
 

-64,5  207,50% 

KŠ OM MDI/MDE  200 1.555 
 

245,5 6,33 
 

162 9,60 
 

-45,5  122,75% 

KŠ OM SMI/SME 200 2.302 
 

282,0 8,16 
 

188 12,24 
 

-82,0  141,00% 

RE ODR. do 65 let 60 467 
 

60,0 7,78 
 

40 11,68 
 

0,0  100,00% 

KŠ ODR. - moški 240 1.393 
 

240,0 5,80 
 

116 12,01 
 

0,0  100,00% 

SKUPAJ 760 6.454 
 

952,0 6,78 
 

589 10,96 
 

-192,0  125,26% 

tabela št. 3.5 
 

Realizacija pri mlajših skupinah košarkarjev ni bila vprašljiva, težave pa so se pojavile zlasti pri članski vrsti, ki je v jesenskem 
delu niso več prijavili v tekmovalni sistem KZS (4. liga). 
 

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 60 298 
 

40,0 7,45 
 

21 14,19 
 

20,0  66,67% 

KŠ ODR. - moški 120 643 
 

91,5 7,03 
 

47 13,68 
 

28,5  76,25% 

SKUPAJ 180 941 
 

131,5 7,16 
 

68 13,84 
 

48,5  73,06% 

tabela št. 3.6 
 

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 60 806 
 

60,0 13,43 
 

35 23,03 
 

0,0  100,00% 

KŠ OM CI/CE -U-8 120 1.533 
 

172,5 8,89 
 

115 13,33 
 

-52,5  143,75% 

KŠ OM CI/CE - U-9 120 1.523 
 

172,5 8,83 
 

114 13,36 
 

-52,5  143,75% 

KŠ OM CI/CE - U-10 160 1.954 
 

186,0 10,51 
 

124 15,76 
 

-26,0  116,25% 

KŠ OM CI/CE - U-11 200 1.640 
 

200,0 8,20 
 

119 13,78 
 

0,0  100,00% 

KŠ OM  MDI/MDE 200 1.254 
 

200,0 6,27 
 

128 9,80 
 

0,0  100,00% 

KŠ OM SDI/SDE 240 1.393 
 

240,0 5,80 
 

134 10,40 
 

0,0  100,00% 

RE ODR. do 65 let 60 351 
 

73,5 4,78 
 

49 7,16 
 

-13,5  122,50% 

KŠ ODR. - moški 240 2.290 
 

240,0 9,54 
 

142 16,13 
 

0,0  100,00% 

SKUPAJ 1.400 12.744 
 

1.544,5 8,25 
 

960 13,28 
 

-144,5  110,32% 

tabela št. 3.7 
 

Pri NTK je skupina »interesne vadbe« dejansko šolski krožek, letos pa tudi članska ekipa ni dosegla pričakovane realizacije. 
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Tudi pri nogometu je skupina »interesne vadbe« šolski krožek, njena realizacije pa je bila »na meji«. Tako kot pri ekipah od 11 
do 15 let in članski vrsti, kjer je bil »uporabljen« že omenjeni 9. člen LPŠ 2015! Realizacija 200 ali 240 urnega programa, kjer je 
frekvenca treningov med 5 in 6 urami tedensko, že utegne biti problem. 
 

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 40 525 
 

59,0 8,90 
 

39 13,46 
 

-19,0  147,50% 

IŠV OM do 15 let 60 523 
 

60,5 8,64 
 

40 13,08 
 

-0,5  100,83% 

IŠV OM do 19 let 60 889 
 

116,0 7,66 
 

76 11,70 
 

-56,0  193,33% 

KŠ OM CI/CE 120 733 
 

177,5 4,13 
 

112 6,54 
 

-57,5  147,92% 

KŠ OM MDI/MDE  200 784 
 

216,5 3,62 
 

137 5,72 
 

-16,5  108,25% 

KŠ OM SDI/SDE 200 908 
 

312,0 2,91 
 

200 4,54 
 

-112,0  156,00% 

KŠ OM MMI/MME 240 867 
 

298,0 2,91 
 

188 4,61 
 

-58,0  124,17% 

RE ODR. do 65 let 60 521 
 

91,0 5,73 
 

61 8,54 
 

-31,0  151,67% 

KŠ ODR. - moški 320 846 
 

323,0 2,62 
 

185 4,57 
 

-3,0  100,94% 

SKUPAJ 1.300 6.596 
 

1.653,5 3,99 
 

1.038 6,35 
 

-353,5  127,19% 

tabela št. 3.8 
 

Pri vseh programi orientacije je zabeležen presežek, bistveno pa odstopa v interesni skupini do 19 let in tekmovalni skupini 
SDI/SDE. Takšen rezultat napeljuje na zaključek, da v tej individualni športni panogi predvideno število ur vadbe morda ne 
zadošča! 
 

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 60 252 
 

62,5 4,03 
 

11 22,91 
 

-2,5  104,17% 

RE ODR. do 65 let 60 118 
 

90,0 1,31 
 

12 9,83 
 

-30,0  150,00% 

RE ODR.  nad 65 let 40 0 
 

0,0 0,00 
 

0 0,00 
 

40,0  0,00% 

SKUPAJ 160 370 
 

152,5 2,43 
 

23 16,09 
 

7,5  95,31% 

tabela št. 3.9 
 

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 15 let 60 236 
 

62,5 3,78 
 

28 8,43 
 

-2,5  104,17% 

RE ODR. do 65 let 60 280 
 

87,0 3,22 
 

37 7,57 
 

-27,0  145,00% 

KŠ ODR. - moški 120 451 
 

127,0 3,55 
 

63 7,16 
 

-7,0  105,83% 

SKUPAJ 240 967 
 

276,5 3,50 
 

128 7,55 
 

-36,5  115,21% 

tabela št. 3.10 
 

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 60 639 
 

103,5 6,17 
 

50 12,78 
 

-43,5  172,50% 

KŠ OM CI/CE - 10/11 160 670 
 

258,0 2,60 
 

101 6,63 
 

-98,0  161,25% 

KŠ OM MDI/MDE  200 623 
 

266,0 2,34 
 

100 6,23 
 

-66,0  133,00% 

KŠ OM SDI/SDE 200 472 
 

219,0 2,16 
 

67 7,04 
 

-19,0  109,50% 

KŠ OM MMI/MME 240 472 
 

240,0 1,97 
 

77 6,13 
 

0,0  100,00% 

KŠ OM SMI/SME 240 412 
 

240,0 1,72 
 

74 5,57 
 

0,0  100,00% 

RE ODR. do 65 let 60 397 
 

168,0 2,36 
 

62 6,40 
 

-108,0  280,00% 

KŠ ODR. - moški 240 498 
 

247,0 2,02 
 

77 6,47 
 

-7,0  102,92% 

SKUPAJ 1.400 4.183 
 

1.741,5 2,40 
 

608 6,88 
 

-341,5  124,39% 

tabela št. 3.11 
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Težave ob oddaji končnih poročil Planinskega društva so rezultirale tudi v prikazu skupne realizacije programov. Dejstvo je, 
da planinci poročila o »vadbi« najstarejše skupine niso oddali, tako da v tem primeru ni bila sofinancirana celotna skupina! 
 

Poročila, ki jih o opravljeni vadbi posreduje Šahovski klub, so (milo rečeno) »tradicionalno nepregledna« in jih je nemogoče 
upoštevati v kontekstu enakovredne primerjave s poročili ostalih izvajalcev LPŠ. Nedorečenosti in nedoslednosti preteklih let 
se nadaljujejo v naslednjem: 

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

• skupine so sestavljene glede na kraj treninga in ne po starosti udeležencev (tako so sestavljene po LPŠ in JR), 

• vse treninge »vodi« ena in ista oseba, 
Pri vnašanju podatkov o realizaciji ur (treningov) in številu udeležencev smo uporabili dodatne »filtre« za lažjo primerjavo! 
 

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  60 428 
 

60,0 7,13 
 

39 10,97 
 

0,0  100,00% 

SKUPAJ 60 428 
 

60,0 7,13 
 

39 10,97 
 

0,0  100,00% 

tabela št. 3.12 
 

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  60 375 
 

60,0 6,25 
 

33 11,36 
 

0,0  100,00% 

SKUPAJ 60 375 
 

60,0 6,25 
 

33 11,36 
 

0,0  100,00% 

tabela št. 3.13 

 

KK Bexel in ŠD Piskrčki Mlaka sta tipična predstavnika rekreacijske vadbe odraslih. Enkrat tedenska vadba (1,5ure) na 1/3 
ŠDK je optimalen domet obeh skupin. Oba izvajalca sta po določbi LPŠ (9. člen) realizirala zadostno število ur vadbe, zato jima 
je bil program priznan v celoti! 
 

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 60 277 
 

78,0 3,55 
 

52 5,33 
 

-18,0  130,00% 

RE ODR.  nad 65 let 40 117 
 

57,0 2,05 
 

38 3,08 
 

-17,0  142,50% 

SKUPAJ 100 394 
 

135,0 2,92 
 

90 4,38 
 

-35,0  135,00% 

tabela št. 3.14 

 

ŠD Suhadole sta bili priznani dve RE skupini. Realizacija ur presega priznani obseg vadbe, povprečno število udeležencev pa ni 
primerno (prenizko glede na zahteve LPŠ in Pravilnika). 
 

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 60 251 
 

82,0 3,06 
 

31 8,10 
 

-22,0  136,67% 

IŠV OM do 19 let 60 160 
 

90,0 1,78 
 

45 3,56 
 

-30,0  150,00% 

RE ODR. do 65 let 60 116 
 

63,0 1,84 
 

31 3,74 
 

-3,0  105,00% 

KŠ ODR. - moški 120 368 
 

267,0 1,38 
 

82 4,49 
 

-147,0  222,50% 

SKUPAJ 300 895 
 

502,0 1,78 
 

189 4,74 
 

-202,0  167,33% 

tabela št. 3.15 
 

Pri tenisu gre  za specifično uporabe športnih objektov (površin). Pretežni del vadbe naj bi se izvedel na zunanjih igriščih, del 
pa na pokritih igriščih zunaj meja občine Komenda. Absolutno (pre)velik presežek ur vadbe zasledimo pri članski ekipi. Po 
drugi strani pa je udeležba (pre)nizka glede na naravo vadbenih enot (interesne in rekreativne)! 
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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 40 310 
 

43,0 7,21 
 

43 7,21 
 

-3,0  107,50% 

IŠV OM do 15 let 60 1.090 
 

83,0 13,13 
 

83 13,13 
 

-23,0  138,33% 

KŠ OM CI/CE - 10/11 160 1.718 
 

172,5 9,96 
 

125 13,74 
 

-12,5  107,81% 

KŠ OM MDI/MDE  200 1.265 
 

240,0 5,27 
 

130 9,73 
 

-40,0  120,00% 

KŠ OM SDI/SDE 200 1.259 
 

318,0 3,96 
 

177 7,11 
 

-118,0  159,00% 

SKUPAJ 660 5.642 
 

856,5 6,59 
 

558 10,11 
 

-196,5  129,77% 

tabela št. 3.16 
 

Vsi športni programi TMK Komenda so bili izvedeni nad priznanimi kvotami ur (LPŠ)! Čeprav gre (pri tekmovalnih skupinah) za 
individualno športno panogo, je udeležba na vadbi nadpovprečno visoka. 
 

4.2. REALIZIRANE URE PO KATEGORIJAH 
 

V vseh štirih obravnavanih kategorijah športa je bila v 2015 realizacija športnih programov višja od priznanih ur po 
LPŠ, kar je bilo zaznati že v preteklih letih. Absolutno najvišji presežek beležimo pri KŠ OM (775 ur), relativno pa v 
skupini RE odrasli (170,38 %)! Podobna vrednost kazalcev je bila tudi v 2014. 
 

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 160 1.728 
 

206,0 8,39 
 

186 9,29 
 

-46,0  128,75% 

IŠV OM do 15 let 720 7.309 
 

954,0 7,66 
 

627 11,66 
 

-234,0  132,50% 

IŠV OM do 19 let 180 1.337 
 

300,5 4,45 
 

184 7,27 
 

-120,5  0,00% 

IŠV OM SKUPAJ 1.060 10.374 
 

1.460,5 7,10 
 

997 10,41 
 

-400,5  137,78% 

            
program KŠ: CI/CE U-8/9 120 1.533 

 
172,5 8,89 

 
115 13,33 

 
-52,5  143,75% 

program KŠ: CI/CE U-8/9 240 2.256 
 

350,0 6,45 
 

226 9,98 
 

-110,0  145,83% 

program KŠ: CI/CE U-10/11 480 4.342 
 

616,5 7,04 
 

350 12,41 
 

-136,5  128,44% 

KŠ OM: MDI/MDE 1000 5.867 
 

1.168,0 5,02 
 

648 9,05 
 

-168,0  116,80% 

KŠ OM: SDI7SDE 1200 6.791 
 

1.450,0 4,68 
 

874 7,77 
 

-250,0  120,83% 

KŠ OM: MMI/MME 720 2.732 
 

778,0 3,51 
 

399 6,85 
 

-58,0  108,06% 

KŠ OM: SMI/SME 240 412 
 

240,0 1,72 
 

74 5,57 
 

0,0  100,00% 

KŠ OM SKUPAJ 4.000 23.933 
 

4.775,0 5,01 
 

2.686 8,91 
 

-775,0  119,38% 

            
RE ODR do 65 let 840 6.458 

 
1.510,5 4,28 

 
787 8,21 

 
-670,5  179,82% 

RE ODR nad 65 let 80 117 
 

57,0 2,05 
 

38 3,08 
 

23,0  71,25% 

RE ODR SKUPAJ 920 6.575 
 

1.567,5 4,19 
 

825 7,97 
 

-647,5  170,38% 

            
KŠ ODR - MOŠKI 1400 6.489 

 
1.535,5 4,23 

 
712 9,11 

 
-135,5  109,68% 

KŠ ODR - ŽENSKE 0 0 
 

0,0 0,00 
 

0 0,00 
 

0,0  0,00% 

KŠ ODR SKUPAJ 1.400 6.489 
 

1.535,5 4,23 
 

712 9,11 
 

-135,5  109,68% 

tabela št. 4 
 

V skupini IŠV OM zaznamo skupni presežek 400 ur (137,78 %). 
 

V KŠ OM večina skupin izkazuje presežek realizirane vadbe (izjema je skupina mladincev: SMI/SME); beležimo 
absolutno daleč največji presežek (775 ur), v relativnem smislu pa je odstopanje v mejah normale (119,38 %) 
 

»Slabo luč« v skupini RE ODR pušča nerealizirana vadba PDR (nad 65 let), sicer pa je skupni »presežek« realizacije 
v relativnem smislu daleč najvišji (170,38 %). 
 

Pri kategoriji KŠ ODR izključno ženskih tekmovalnih ekip izvajalci niso prijavili; ostale (moške in mešane) skupine 
pa imajo skupaj 136 ur »presežka«, kar je v okvirih normale (109,68 %). 
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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 2015 so bila sredstva iz tega naslova priznana vsem šestnajstim (16) 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 (90 % in več), nima smisla po nepotrebnem dvigati prahu. Tako je bilo v večini 
primerov tudi letos. Smo pa priča programom, ki niso dosegli niti 90 % zahtevane realizacije, zato niso bil v celoti 
sofinancirani. Takšne programe najdemo pri Karate klubu (tekmovalna skupina SDI/SDE; za 703,64 € neizplačanih 
sredstev); pri Namiznoteniškem klubu (interesna skupina otrok do 15 let; za 267,50 € neizplačanih sredstev) in pri 
Planinskem društvu (skupina rekreativne vadbe odraslih nad 65 let; za 387,68 € neizplačanih sredstev). 
 

5. PRERAZPOREDITEV IN KONČNA PORABA SREDSTEV ZA ŠPORT 
 

Nespametno je pričakovati, da bi bili v koledarskem letu vsi priznani športni programi realizirani 100 %. Skupaj je 
bilo v letu 2015 tako za 1.358,83 € nerealiziranih programov športa, kar predstavlja 1,85 % vseh sredstev za šport! 
Občinska uprava se je odločila, da se nerealiziranih sredstev znotraj področja športa ne prerazporeja! Povedano 
drugače: v finančnem smislu so bili športni programi (vključno s sredstvi za delovanje društev) realizirani 98,15 %! 
Če v izračunu upoštevamo samo področje športnih programov (področje DeDR je realizirano 100 %), je odstotek 
nerealiziranih programov nekoliko višji: 2,10 %; in obrnjeno: realizacija (samo) športnih programov je nekaj nižja: 
97,90 %! 
 

Vsakoletna odstopanja realizacije vadbenih ur od predvidenih kvot so nekaj povsem normalnega; bistveno je, da 
jih zaznamo in primerno odreagiramo, s popravki LPŠ! Upamo, da v bližnji prihodnosti s spremembo Pravilnika; v 
preglednici (št. 5) so predstavljeni vsi podatki o delitvi sredstev po LPŠ, dejanski realizaciji (vseh) programov in 
odstopanjih zaradi nerealizacije. Več kot polovico »neporabljenih« sredstev »pripada« Karate klubu (51,78 %)! 
 



Analiza izvajanja LPŠ v občini Komenda v letu 2015 

 

  

- 14 -                                                                                                                                                                                                                                               GOL-ŠPORT d.o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabela št. 5 

 

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 2015 obiskovalo 9,07 udeležencev (2014: 9,26; 2013: 8,35; 2012: 9,18), na dnu 
preglednice sta ŠD Suhadole in Teniški klub.  
 

Povprečna višina sredstev na udeleženca vadbe je znašala 1,33 € (2014: 1,33 ; 2013: 1,26; 2012: 1,03). Za Občino 
so »učinkovitejši« tisti programi, v katere je potrebno vložiti manj sredstev; konkretno programi za odrasle. Po 
drugi strani pa izvajalcem ustreza, če jim lokalna skupnost sofinancira večji del športnih programov. Daleč najbolj 
»hvaležen« izvajalec športnih programov je tako drugo leto zapored DPŠ (priznana samo ena RE skupina odraslih 

IZVAJALCI  
PROGRAMOV 

delitev po LPŠ 2015 
 

dejanska izplačila 
 

nerealizirano 

SKUPAJ € v  % 
 

SKUPAJ € v  % 
 

ABSOLUTNO v % 

BADMINTON KLUB  511,53 € 0,70% 
 

511,53 € 0,71% 
 

0,00 € 0,00% 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN  2.003,03 € 2,73% 
 

2.003,03 € 2,78% 
 

0,00 € 0,00% 

DPŠ 538,45 € 0,73% 
 

538,45 € 0,75% 
 

0,00 € 0,00% 

KARATE KLUB  2.958,23 € 4,04% 
 

2.254,59 € 3,13% 
 

703,64 € 51,78% 

KOŠARKARSKI KLUB  8.296,41 € 11,32% 
 

8.296,41 € 11,53% 
 

0,00 € 0,00% 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB  1.063,97 € 1,45% 
 

796,47 € 1,11% 
 

267,50 € 19,69% 

NOGOMETNI KLUB 17.230,34 € 23,51% 
 

17.230,34 € 23,95% 
 

0,00 € 0,00% 

ORIENTACIJSKI KLUB  16.069,44 € 21,92% 
 

16.069,44 € 22,34% 
 

0,00 € 0,00% 

PLANINSKO DRUŠTVO  1.507,65 € 2,06% 
 

1.119,97 € 1,56% 
 

387,68 € 28,53% 

SMUČARSKI KLUB 1.654,11 € 2,26% 
 

1.654,11 € 2,30% 
 

0,00 € 0,00% 

ŠAHOVSKI KLUB  10.042,05 € 13,70% 
 

10.042,05 € 13,96% 
 

0,00 € 0,00% 

KOLESARSKI KLUB BEXEL 452,30 € 0,62% 
 

452,30 € 0,63% 
 

0,00 € 0,00% 

ŠD PISKRČKI 452,30 € 0,62% 
 

452,30 € 0,63% 
 

0,00 € 0,00% 

ŠD SUHADOLE 615,98 € 0,84% 
 

615,98 € 0,86% 
 

0,00 € 0,00% 

TENIŠKI KLUB  1.749,96 € 2,39% 
 

1.749,96 € 2,43% 
 

0,00 € 0,00% 

TNKK 8.154,26 € 11,12% 
 

8.154,26 € 11,33% 
 

0,00 € 0,00% 

SKUPAJ VSI IZVAJALCI 73.300,00 € 100,00% 
 

71.941,17 € 100,00% 
 

1.358,83 € 100,00% 
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in 317 % realizacija programa)! Sledijo društva s pretežno rekreacijskimi progami. Po drugi strani pa Orientacijski 
in Šahovski klub zasedata spodnji del preglednice tudi na račun sredstev za vrhunski šport. Planinsko društvo je v 
tem pogledu izjema (nerealizirani programi in nepopolno izplačilo predvidenih sredstev). 
 

Za enoto realizirane vadbe (trening) je bilo v letu 2015 povprečno namenjenih 12,11 € (2014: 12,31; 2013: 10,48, 
2012: 9,41). Razmerje med najnižjim in najvišjim vložkom v enoto treninga (brez PDR) znaša 1 : 10,7. Planinci so 
tudi pri tem kazalcu poglavje zase (v negativnem smislu za lokalno skupnost)! 
 

IZVAJALEC 
št. udel. na 
enoto real. 
vadbe 2015 

 IZVAJALEC 
sredstva na 
udeleženca 
vadbe 2015 

 IZVAJALEC 
sredstva na 
enoto real. 
vadbe 2015 

PLANINSKO DRUŠTVO 16,09 
 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 0,13 € 
 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 1,53 € 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB 13,84 
 

ŠD KK BEXEL 0,45 € 
 

ŠD SUHADOLE 3,02 € 

NOGOMETNI KLUB 13,28 
 

BADMINTON KLUB 0,48 € 
 

BADMINTON KLUB 3,39 € 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA 11,39 
 

ŠD PISKRČKI MLAKA 0,52 € 
 

KARATE KLUB 4,43 € 

ŠD PISKRČKI MLAKA 11,36 
 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 0,60 € 
 

ŠD KK BEXEL 4,97 € 

ŠD KK BEXEL 10,97 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB 0,66 € 
 

ŠD PISKRČKI MLAKA 5,87 € 

KOŠARKARSKI KLUB 10,96 
 

ŠD SUHADOLE 0,69 € 
 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 5,87 € 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB 10,11 
 

KARATE KLUB 0,71 € 
 

TENIŠKI KLUB 7,44 € 

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 9,80 
 

KOŠARKARSKI KLUB 1,13 € 
 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB 9,18 € 

SMUČARSKI KLUB 7,55 
 

NOGOMETNI KLUB 1,24 € 
 

SMUČARSKI KLUB 10,90 € 

BADMINTON KLUB 7,14 
 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB 1,28 € 
 

KOŠARKARSKI KLUB 12,33 € 

ŠAHOVSKI KLUB 6,88 
 

SMUČARSKI KLUB 1,44 € 
 

TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB 12,99 € 

ORIENTACIJSKI KLUB 6,35 
 

TENIŠKI KLUB 1,57 € 
 

ŠAHOVSKI KLUB 14,11 € 

KARATE KLUB 6,20 
 

ŠAHOVSKI KLUB 2,05 € 
 

ORIENTACIJSKI KLUB 14,98 € 

TENIŠKI KLUB 4,74 
 

PLANINSKO DRUŠTVO 2,10 € 
 

NOGOMETNI KLUB 16,42 € 

ŠD SUHADOLE 4,38 
 

ORIENTACIJSKI KLUB 2,36 € 
 

PLANINSKO DRUŠTVO 33,71 € 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 9,07 
 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 1,33 € 
 

POVPREČNO VSI IZVAJALCI 12,11 € 

tabela št. 5 

 

6.2.  PO KATEGORIJAH 
 

Dobljeni rezultati števila udeležencev na vadbeno enoto po kategorijah so v nasprotju s pričakovanji, saj bi na čelu 
pričakovali skupine RE odraslih! Ker je takšen rezultat že drugo leto zapored, bi bilo morda smiselno razmišljati o 
smiselnosti sofinanciranja programov odraslih, kjer bi se moralo v povprečju na vadbi zbrati vsaj 15 udeležencev 
(dejansko pa jih ni niti 8). 
 

Pri finančnih kazalcih (višina sredstev na udeleženca in višina sredstev na enoto vadbe) sta tako vrstni red kot tudi 
nad ali podpovprečna vrednost kazalcev enaka kot lani; na vrhu preglednice so programi za odrasle, na dnu pa za 
otroke in mladino. Mladim se po določbah Pravilnika namenja več sredstev (sofinanciranje objekta in kadra). 
 

KATEGORIJA 
št. udel. na 
enoto real. 
vadbe 2015 

 KATEGORIJA 
sredstva na 
udeleženca 
vadbe 2015 

 KATEGORIJA 
sredstva na 
enoto real. 
vadbe 2015 

IŠV OTROK IN MLADINE 10,41 
 

RE ODRASLI 0,36 € 
 

RE ODRASLI 2,83 € 

KŠ ODRASLI 9,11 
 

IŠV OTROK IN MLADINE 0,79 € 
 

IŠV OTROK IN MLADINE 8,22 € 

KŠ OTROK IN MLADINE 8,91 
 

KŠ ODRASLI 1,04 € 
 

KŠ ODRASLI 9,51 € 

RE ODRASLI 7,97 
 

KŠ OTROK IN MLADINE 1,92 € 
 

KŠ OTROK IN MLADINE 17,09 € 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 9,07 
 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 1,33 € 
 

POVPREČNO VSE KATEGORIJE 12,11 € 
tabela št. 6 

 

7. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 

Postopek sofinanciranja športnih programov je določen s Pravilnikom in je v Komendi dolgoletna ustaljena praksa: 
sprejem LPŠ, izvedba javnega razpisa, objava sklepov o izbiri in podpis pogodb z izbranimi izvajalci ter četrtletna 



Analiza izvajanja LPŠ v občini Komenda v letu 2015 

 

  

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

izplačila pogodbenih obveznosti po dejanski realizaciji programov. V 2015 smo zaradi poznega sprejetja proračuna 
in LPŠ ter posledično poznejše izvedbe razpisa četrtletna izplačila »dotacij« spremenili v izplačila na vsake 4 
mesece, kar je nekaterim izvajalcem povzročalo določene težave. 
 

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«. Ob koncu leta 2015 smo v 
podjetju GOL-ŠPORT d.o.o. pripravili delovni osnutek novega Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje 
LPŠ, ki naj bi na maksimalni možni način upošteval tudi želje in potrebe lokalnih izvajalcev LPŠ. Verjamemo, da se 
bodo športni kolektivi dejavno vključili v proces spreminjanja in sprejemanja novega Pravilnika za sofinanciranje 
športa na lokalni ravni. 
 

Športna javnost si v občini Komenda zasluži optimalne pogoje za svoj nadaljnji razvoj! 

 
 

 


