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Na podlagi 6. in 13. člena Statuta Občine Komenda 

(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 

8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 

17. seji, dne 22. decembra 2016, sprejel  

ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE KOMENDA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) S tem odlokom Občinski svet Občine Komenda 

določa vrste, pogoje, postopek in način 

podeljevanja priznanj Občine Komenda ter njihovo 

obliko in način vodenja evidence podeljenih 

priznanj.  

 

II. VRSTE PRIZNANJ 

      2.   člen 

(1) Priznanja Občine Komenda so:  

 naziv častni občan Občine Komenda;  

 zlato priznanje Občine Komenda;  

 srebrno priznanje Občine Komenda;  

 bronasto priznanje Občine Komenda;  

 spominsko priznanje Občine Komenda; 

 priznanje župana Občine Komenda. 
 

Naziv častni občan 

3. člen 

1) Občanom občine Komenda in drugim državljanom 
Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki 
imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, 
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali 
drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled 
in promocijo Občine Komenda v Republiki Sloveniji ali na 
mednarodnem področju, lahko občinski svet, na predlog 
komisije, podeli naziv častnega občana.  
2) Listina o podelitvi naziva častni občan Občine 
Komenda je estetsko oblikovana in vsebuje besedilo 
sklepa o podelitvi. 
3) Častne pravice so:  

 vabljenje in prost vstop na vse prireditve, ki jih 
organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina 
Komenda;  

 brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih 
izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Komenda.  

 

Zlato, srebrno, bronasto in spominsko priznanje 

4. člen 
1) Zlato priznanje se podeljuje posameznikom, skupinam, 
podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske 
uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled 
Občine Komenda.  
 

5. člen 
1) Srebrno priznanje se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v 
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zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo.  

 

6. člen 
1) Bronasto priznanje se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v 
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje 
ustvarjalno delo.  

 

7.  člen 
1) Spominsko priznanje Občine Komenda se 
podeljuje vidnim znanstvenim, kulturnim, 
športnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo 
Komendo.  

 

Priznanje župana Občine Komenda 

8.   člen 
1) Župan lahko podeli posebno priznanje – 
priznanje župana - tudi drugim posameznikom, 
skupini posameznikov, društvom in drugim 
pravnim osebam za posamezne enkratne dosežke 
in uspehe, ki so med drugim pomembni za razvoj, 
ugled in promocijo Občine Komenda ali za bistveni 
prispevek v korist Občine Komenda v daljšem 
časovnem obdobju, za katerega ni bilo podeljeno 
drugo priznanje po tem odloku.  
2) Priznanje župana je posebna listina, ki vsebuje 
utemeljitev priznanja.  
3) Obliko in vsebino priznanja določi župan. 
4) Župan lahko v enem mandatnem obdobju 
podeli največ eno priznanje župana. 
 

III. GRAFIČNA PODOBA PRIZNANJ 

9. člen 
1) Priznanja Občine Komenda so umetniško 
oblikovana listina z občinskim grbom. 
2) Priznanja se na zunaj ločijo po barvah:  

 listina o podelitvi naziva častni občan je 
rdeče/rumene barve, kakršna je zastava 
občine Komenda;  

 zlato priznanje je zlate barve;  

 srebrno priznanje je srebrne barve;  

 bronasto priznanje je bronaste barve;  

 spominsko priznanje je zelene barve.  
3) Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna 
listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja. 
4) Priznanje in posebno listino podpiše župan 
Občine Komenda.  

 

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA  PRIZNANJ 

10.   člen 
1) Priznanja Občine Komenda se podeljujejo 
posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, 
organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim 
delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine 
Komenda in Republike Slovenije. 
2) Priznanja Občine Komenda iz 2. člena se skladno s 14. 
členom tega odloka lahko podelijo tudi za izredno 
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje.  
 

11. člen 
(1) O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine 

Komenda na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).  

 

12. člen 
1) Predloge za podelitev priznanj Občine Komenda iz 2. 
člena tega odloka lahko podajo: posamezniki, podjetja, 
zavodi, politične in druge organizacije in skupnosti, 
društva, organi lokalne skupnosti ter drugi subjekti s 
stalnim prebivališčem oziroma s sedežem na območju 
občine Komenda.  
2) Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v 
pisni obliki in mora vsebovati:  

 naslov in ime predlagatelja;  

 ime in priimek predlaganega prejemnika 
priznanja in osnovne osebne podatke (datum in 
kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) 
ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda 
idr.;  

 obrazložitev pobude in navedba za katero 
priznanje se predlaga ter 

 dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.  
 

13. člen 
1) Priznanja Občine Komenda se praviloma podeljujejo 
na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija, na 
krajevno običajen način.  
2) Z razpisom se objavi:  

 kdo podeljuje priznanja;  

 število podeljenih priznanj;  

 komu se lahko podeli priznanja;  

 kdo je lahko predlagatelj;  

 katere podatke mora vsebovati predlog ter  

 rok za predložitev predloga.  
3) Komisija prouči prispele predloge in pripravi 
obrazložen predlog za sejo občinskega sveta. 
4) Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.  
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14. člen 
1) Če se priznanje predlaga za izredno 
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubje se podeli 
eno izmed priznanj iz 2. člena tega odloka brez 
razpisa, takoj, ko je mogoče. Tako podeljeno 
priznanje se ne všteva v letno kvoto priznanj iz 16. 
člena tega odloka.  
 

15. člen 
1) Brez javnega razpisa se priznanje po prejšnjem 
odstavku podeli posamezniku, skupini, podjetju, 
zavodu, organizaciji in skupnosti ali društvu.  
 

16. člen 
1) V enem mandatnem obdobju župana se lahko 
podeli največ en naziv Častni občan občine 
Komenda.  
2) V enem letu se lahko podeli največ po eno zlato, 
dve srebrni in tri bronasta priznanja. 
3) Posamezni kandidat lahko enako priznanje 
prejme samo enkrat. 
 

17. člen 
1) Priznanja Občine Komenda izroča župan na 
slavnostni seji Občinskega sveta Občine Komenda 
ob praznovanju občinskega praznika. 
2) V primeru županove odsotnosti ali zadržanosti 
priznanja Občine Komenda na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Komenda ob praznovanju 
občinskega praznika, izroča podžupan. 
3) Priznanja iz 14. člena tega odloka se praviloma 
podelijo ob prvi primerni slovesnosti.  

 

V. ODVZEM PRIZNANJ 

18.   člen 
1) Naslov častnega občana se lahko odvzame, če 
se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki 
so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova 
častnega občana, bi pa odločilno vplivale na 
podelitev, če bi bile takrat znane.  
2) Tudi vsako drugo podeljeno priznanje Občine 
Komenda se lahko iz utemeljenih razlogov  
odvzame, če je bilo podeljeno v nasprotju s tem 
odlokom oziroma podeljeno na podlagi 
neresničnih podatkov. 
3) O odvzemu priznanj, ki jih podeljuje Občinski 
svet Občine Komenda, odloča občinski svet na 
predlog komisije.  

4) O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, odloča 
župan. Z odvzemom priznanja je dolžan seznaniti  občinski 
svet. 

 

VI. VODENJE EVIDENCE PRIZNANJ 

19.   člen 
1) Priznanja se vpisujejo v evidenco podeljenih priznanj, 
ki vsebuje zaporedno številko, ime in priimek, osebne 
podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta, na 
kateri je bilo priznanje podeljeno.  
2) Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Komenda 
vodi delavec občinske uprave, ki ga določi župan. 

 

20.   člen 
1) Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Komenda se 
zagotovijo v občinskem proračunu.  
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21.   člen 
1) Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005). 

  

Številka:  007-0010/2016 
Datum:    22. 12. 2016 
 

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  
 

PRILOGA: 

- Priporočilo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Komenda 

                                                                                              

Občinski svet Občine Komenda priporoča Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da pri 
odločanju o predlaganju kandidatov za priznanja na 
podlagi Odloka o priznanjih Občine Komenda,  upošteva 
sledeča  
 

P R I P O R O Č I L A : 

I.  
Podelitev zlatega, srebrnega in bronastega priznanja 

Občine Komenda (4. – 6. člen odloka): 

1) Zlato priznanje Občine Komenda se podeli 
posamezniku ali skupini za več kot 30-letno delo 
oziroma pravni osebi za več kot 50 letno delo. 
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2) Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli 
posamezniku ali skupini za več kot 20-letno 
delo oziroma pravni osebi za več kot 40-letno 
delo. 

3) Bronasto priznanje Občine Komenda se podeli 
posamezniku ali skupini za več kot 15-letno 
delo oziroma pravni osebi za več kot 30-letno 
delo. 

 

II. 

Pri odločanju o podelitvi naziva Častni občan, za 

katerega velja določilo 16. člena odloka, da se v 

enem mandatnem obdobju podeli največ en naziv, 

naj komisija sledi priporočilu, da se naziv ne 

podeljuje prvo in zadnje leto mandata Občinskega 

sveta Občine Komenda.   

                                                                                              
Na podlagi  13. člena Statuta Občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
8/2015) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 
17. seji, dne 22.12.2016, sprejel 
 
PRAVILNIK O PODELITVI ŠPORTNIH PRIZNANJ V 

OBČINI KOMENDA 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa način, pogoje, merila in 
postopke za podelitev športnih priznanj v Občini 
Komenda. 
 

2. člen 
Občina Komenda podeljuje športna priznanja za 
najboljše dosežke na področju športa, ki jih je v 
letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel 
posameznik, posameznik v ekipnem športu ali 
skupina športnikov in so pomembno prispevali k 
razvoju in ugledu športa v občini. Športno priznanje 
se lahko podeli tudi za izjemne dosežke v 
mednarodnem, državnem ali lokalnem merilu za 
leto, v  katerem se priznanje podeljuje, oziroma za 
izjemne dosežke v preteklih letih. 
 

3. člen 
Izbrani športnik ali skupina športnikov prejme 
priznanje občine Komenda. Športna priznanja v 
športu se praviloma podelijo na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Komenda v počastitev 
občinskega praznika v mesecu maju tekočega leta 
za preteklo leto. 
 

4. člen 
Priznanja v športu lahko prejmejo športniki s stalnim 
bivališčem v občini Komenda. Izjemoma se priznanje 
lahko podeli tudi športniku, ki nima stalnega bivališča v 
občini Komenda, ampak je član društva s sedežem v občini 
Komenda.  
 
Priznanje lahko prejme: 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski 
konkurenci; 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa v 
mladinski konkurenci; 

 najboljša športnica in najboljši športnik v članski 
konkurenci; 

 najboljša športnica in najboljši športnik v 
mladinski konkurenci; 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. 
leta starosti; 

 najperspektivnejša športnica in 
najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti; 

 najboljši športnik in najboljša športnica v ekipnem 
športu.  

 
5. člen 

Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci 
morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev: 

 uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo 
ali evropsko prvenstvo; 

 uvrstitev do petnajstega mesta na svetovnem ali 
evropskem prvenstvu;  

 uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem 
prvenstvu, kjer so sodelovali športniki najmanj 
desetih različnih držav; 

 uvrstitev do tretjega mesta na državnem 
prvenstvu; 

 nastop v državni reprezentanci; 

 izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem 
merilu. 

 
Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta 
starosti morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev: 

 uvrstitev na prvo mesto na regijskem 
(področnem) tekmovanju; 

 uvrstitev do petega mesta na državnem 
tekmovanju; 

 uvrstitev do petega mesta na mednarodnem 
tekmovanju; 

 nastop v državni reprezentanci; 

 drug pomemben športni dosežek. 
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Kandidati za najboljšega športnika in najboljšo 
športnico v ekipnem športu morajo izpolnjevati 
enega od naslednjih kriterijev: 

 uvrstitev na olimpijske igre, svetovno 
prvenstvo ali evropsko prvenstvo; 

 uvrstitev do petega mesta na državnem 
prvenstvu; 

 nastop v državni reprezentanci. 
 

6. člen 
Razpis za podelitev športnih priznanj občinska 
uprava objavi na spletni strani Občine Komenda 
najkasneje do konca meseca marca  tekočega leta 
za preteklo leto.  
 

7. člen 
Kandidate za športna priznanja lahko predlagajo 
športna društva in klubi, druge športne 
organizacije, pravni subjekti, javni zavodi in občani 
občine Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati 
osnovne podatke o kandidatu, podrobno 
utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih 
rezultatih. 
 
Predloge kandidatov za športno priznanje je treba 
poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom: "Ne 
odpiraj - razpis za podelitev športnih priznanj". 
 

8. člen 
O podelitvi športnih priznanj odloča župan občine 
Komenda, po predhodnem mnenju in predlogu 
Odbora za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: 
odbor). Županova odločitev je dokončna. 
 

9. člen 
Na podlagi prejetih predlogov za športna priznanja 
in razpoložljive dokumentacije, odbor poda 
mnenje in predlog županu o podelitvi priznanj v 
športu. 
 

10. člen 
Odbor lahko podeli največ po eno priznanje v vsaki 
skupini: 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa v 
članski konkurenci; 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa 
in mladinski konkurenci; 

 najboljša športnica in najboljši športnik v 
članski  konkurenci; 

 najboljša športnica in najboljši športnik v 
mladinski konkurenci; 

 najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. 
leta starosti; 

 najperspektivnejša športnica in 
najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti; 

 najboljši športnik in najboljša športnica v ekipnem 
športu.  

 
11. člen 

Če odbor ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih 
kandidatov za podelitev športnih priznanj lahko sklene, da 
se priznanje ne podeli. 
 
Dobitnik športnega priznanja lahko izgubi pravico do 
priznanja, če grobo krši splošno veljavne etične in moralne 
norme in če na kakršenkoli drug način povzroči hudo 
škodo športu in ugledu občine. Predlagano priznanje se 
mu ne podeli, že podeljeno priznanje pa mora vrniti.  
 

12. člen 
Evidenco o priznanjih vodi občinska uprava in vsebuje 
naslednje podatke: 

 zaporedna številka vpisa; 

 vrsta priznanja; 

 podatke o prejemniku priznanja; 

 datum vročitve priznanja. 
 
Sredstva za podelitev športnih priznanj zagotovi občina v 
proračunu za tekoče leto. 
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati  z dnem objave v Uradnih 
objavah Glasila Občine Komenda. 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu (Uradne objave 
GOK, št. 02/07). 
 
 
Številka: 007-0013/2016 
Datum:   22.12.2016 
 

Stanislav Poglajen  
Župan Občine Komenda  
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014), 6. 
člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov 
v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 01/08), 
13. člen Statuta Občine Komenda (Uradne objave 
GOK, št. 08/2015) je Občinski svet Občine 
Komenda na svoji 17. seji, dne 22.12.2016 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2017 

 
1. člen 

(vsebina) 
Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v 
občini Komenda za leto 2017 se določijo: 

 vsebina, obseg in vrsta športnih dejavnosti, ki 
se sofinancirajo iz javnih financ, 

 višina proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih dejavnosti in športne infrastrukture. 

 
2. člen 

(športne dejavnosti) 
V proračunu Občine Komenda se v letu 2017 
zagotovijo sredstva za športne dejavnosti, ki jih 
izvajajo: 

 javne organizacije in ustanove (vrtec in 
osnovna šola), 

 zasebne športne organizacije (klubi, društva, 
zveze društev, drugi zasebni izvajalci). 

 
V proračunu občine Komenda v letu 2017 so 
zagotovljena tudi sredstva za: 

 obratovanje in tekoče ter investicijsko 
vzdrževanje športne infrastrukture.                  
   

3. člen 
(vrsta dejavnosti) 

V letu 2017 se iz sredstev občinskega proračuna 
občine Komenda sofinancirajo naslednje športne 
vsebine: 
1. športna vzgoja otrok in mladine: 

 interesna športna vzgoja: 
o predšolskih otrok (otroci v starosti do 5 

let), 
o šoloobveznih otrok (otroci v starosti do 

15 let), 
o mladine (mladi v starosti do 19 let), 

2. športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

o starostna skupina od 6 do 7 let (U-6,7), 
o starostna skupina od 8 do 9 let (U-8,9), 
o starostna skupina od 10 do 11 let (U-10,11), 
o starostna skupina od 12 do 13 let (U-12,13), 
o starostna skupina od 14 do 15 let (U-14,15), 
o starostna skupina od 16 do 17 let (U-16,17), 
o starostna skupina od 18 do 19 let (U-18,19). 

 
2. športno rekreativna dejavnost občanov: 

 rekreativni programi za odrasle (do 65 let), 

 rekreativni programi za odrasle (nad 65 let). 
 

3. kakovostni šport odraslih: 

 športni programi odraslih s tekmovalno vsebino. 
 

4. vrhunski šport: 

 programi kategoriziranih športnikov: MLR, DR, PR, 
MR in/ali SR. 

 
5. razvojne in strokovne naloge v športu: 

 materialni stroški delovanja društev in zvez 
društev na lokalnem nivoju. 

 
6. strokovna in informacijsko-komunikacijska podpora 

športu: 

 strokovna, operativna in svetovalna dela za 
potrebe izvajanja in spremljanja LPŠ. 

 
7. športni programi v zavodih s področja VIZ: 

šolska športna tekmovanja na osnovnem, regijskem in 
državnem nivoju. 
 
8. Športna infrastruktura: 

 Hipodrom Komenda: legalizacija tribun, 

 Športna dvorana Komenda: materialni stroški in 
tekoče vzdrževanje. 

 
4. člen 

(obseg dejavnosti) 
Športni programi iz 3. člena (tč. 1 – 4) se sofinancirajo v 
obsegu, kot je določeno v spodnjih tabelah: 
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KAKOVOSTNI ŠPORT 

- KOLEKTIVNE 

PANOGE 

KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN MLADINE KŠ ODRASLI 

KATEGORIJA U-6,7 U-8,9 
U-

10,11 

U-

12,13 

U-

14,15 

U-

16,17 

U-

18,19 

ČI/ČE -                                

I. nivo 

ČI/ČE -                      

II. nivo 

ČI/ČE -                      

reg. 

nivo 

SKUPINA (min. št. 

vadečih) 
8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 

ure vadbe/teden 3 3 3 4 4 5 5 7,5 5 3 

število tednov 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PRIZNANE URE 

PROGRAMA: 
90 120 120 160 160 200 200 300 200 120 

koeficient - športni 

objekt  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ŠPORTNI OBJEKT - 

priznane točke: 
90 120 120 160 160 200 200 300 200 120 

koeficient - strokovni 

kader: 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

STROKOVNI KADER- 

priznane točke: 
90 120 120 160 160 200 200 0 0 0 

 

KAKOVOSTNI ŠPORT - 

INDIVIDUALNE 

PANOGE 

KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN MLADINE KŠ ODRASLI 

KATEGORIJA U-6,7 U-8,9 
U-

10,11 

U-

12,13 

U-

14,15 

U-

16,17 

U-

18,19 

ČI/ČE -                                

I. nivo 

ČI/ČE -                      

II. nivo 

ČI/Č

E -                      

reg. 

nivo 

SKUPINA (min. št. 

vadečih) 
8 8 8 8 8 6 6 4 4 4 

ure vadbe/teden 3 3 3 4 4 5 5 7,5 5 3 

število tednov 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PRIZNANE URE 

PROGRAMA: 
90 120 120 160 160 200 200 300 200 120 

koeficient - športni 

objekt  
0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 

0,80

0 

ŠPORTNI OBJEKT - 

priznane točke: 
72 96 96 128 128 160 160 240 160 96 
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koeficient - strokovni 

kader: 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

0,00

0 

STROKOVNI KADER- 

priznane točke: 
90 120 120 160 160 200 200 0 0 0 

 

KAKOVOSTNI ŠPORT 

- MISELNE IGRE 
KAKOVOSTNI ŠPORT OTROK IN MLADINE KŠ ODRASLI 

KATEGORIJA U-6,7 U-8,9 
U-

10,11 

U-

12,13 

U-

14,15 

U-

16,17 

U-

18,19 

ČI/ČE -                                

I. nivo 

ČI/ČE -                      

II. nivo 

ČI/ČE -                      

reg. 

nivo 

SKUPINA (min. št. 

vadečih) 
8 8 8 8 8 6 6 4 4 4 

ure vadbe/teden 3 3 3 4 4 5 5 7,5 5 3 

število tednov 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

PRIZNANE URE 

PROGRAMA: 
90 120 120 160 160 200 200 300 200 120 

koeficient - športni 

objekt  
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

ŠPORTNI OBJEKT - 

priznane točke: 
54 72 72 96 96 120 120 180 120 72 

koeficient - strokovni 

kader: 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

STROKOVNI KADER- 

priznane točke: 
90 120 120 160 160 200 200 0 0 0 

 

INTERESNA ŠVOM IN ŠPORTNA 

REKREACIJA 
INTERESNA ŠVOM RE OBČANI 

KATEGORIJA IŠV                                    

do 5 let 

IŠV                                            

6 - 15 let 

IŠV                                            

16 - 19 let 

RE                                               

do 65 let 

RE                                                     

nad 65 let 
SKUPINA (min. št. vadečih) 16 16 16 16 16 

ure vadbe/teden 1 1,5 1,5 1,5 1 

število tednov 40 40 40 40 40 

PRIZNANE URE PROGRAMA: 40 60 60 60 40 

koeficient - športni objekt  0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

ŠPORTNI OBJEKT - priznane točke: 20 30 30 30 20 

koeficient - strokovni kader: 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

STROKOVNI KADER - priznane točke: 40 60 60 0 40 
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5. člen 

 (posebna določila) 

V letu 2017 se pri izvajanju LPŠ upoštevajo 

naslednja posebna določila: 

 izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz 
Pogodbe o sofinanciranju programov športa za 
leto 2016, z enakimi programi ne morejo 
kandidirati na javnem razpisu za leto 2017. 

 v vsakem od razpisanih športnih programov 
navedenih v 3. členu pod zaporednimi točkami 
od 1 do 5 se posameznemu izvajalcu prizna 
samo ena vadbena skupina. 

 na javnem razpisu izbranim športnim 
programom/področjem se skupni seštevek 
točk korigira s korekcijskim faktorjem:  

- za strokovni kader in športni objekt: 
  0,500, če v programu sodeluje manj kot 

polovica udeležencev s stalnim 
bivališčem v občini Komenda (manj kot 
50 %) in 

 0,250, če v programu sodeluje manj kot 
četrtina udeležencev s stalnim 
bivališčem v občini Komenda (manj kot 
25 %). 

- za športni objekt: 
 0,000, če izvajalec program izvaja v/na 

brezplačnem športnem objektu in/ali 
športni površini.  

- za programe vrhunskega športa: 
 0,500 – vsi programi kategoriziranih 

športnikov. 
- za delovanje društev: 

 0,333 – vsi kriteriji delovanja. 

 izvajalcem LPŠ, ki športne programe izvajajo v 
sklopu učno-vzgojnega procesa v šoli v 
terminih, ki so v pristojnosti osnovne šole, se 
programi t.i. »interesnih dejavnosti« ne 
priznajo. 

Posebna določila so podrobneje urejena v besedilu 

javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. 

6. člen 
(višina proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z 
Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 
2017 in sicer: 
 
 
 

ŠPORTNI PROGRAMI p.p. 
2017 

sredstva v % 

DEJAVNOST KLUBOV 

IN DRUŠTEV PO 

POGODBAH 

8125 73.300,00 € 94,09% 

interesna športna 

vzgoja otrok in 

mladine 

športna vzgoja otrok 

in mladine usmerjenih 

v kakovostni šport 

športno rekreativna 

dejavnost občanov 

kakovostni šport 

odraslih 

vrhunski šport 

razvojne dejavnosti - 

delovanje društev 

STROKOVNA IN 

INFORMACIJSKA 

PODPORA ŠPORTU 

8127 3.600,00 € 4,62% 

ŠPORT V ZAVODIH S 

PODROČJA VIZ 
8134 1.000,00 € 1,28% 

S K U P A J   PROGRAMI 

ŠPORTA: 
77.900,00 € 100,00% 

    

ŠPORTNA 

INFRASTRUKTURA 
p.p. 

2017 

sredstva v % 

LEGALIZACIJA 

TRIBUN 
8142 10.000,00 € 13,33% 

ŠPORTNA DVORANA: 

materialni stroški in 

tekoče vzdrževanje  

8164 65.000,00 € 86,67% 

S K U P A J   ŠPORTNA 

INFRASTRUKTURA: 
75.000,00 € 100,00% 

    

S K U P A J     PODROČJE 

ŠPORTA: 
152.900,00 € 100,00% 
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7. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina Komenda bo proračunska sredstva za 

izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za izvajanje športnih programov (3. 
člen: točke 1 do 5):  
- na podlagi izvedbe javnega razpisa in 

pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi 
izvajalci. 

 sredstva za strokovno in informacijsko 
podporo športu (3. člen, točka 6):  
- na podlagi veljavne pogodbe z izvajalcem 

strokovnih nalog. 

 sredstva za izvajanje športnih programov v 
zavodih s področja VIZ (3. člen: točka 7): 
- na podlagi vloženega zahtevka izvajalca in 

odobritve občine. 

 sredstva za legalizacijo tribun: hipodrom (3. 
člen: točka 8 alineja 1):  
- na osnovi potrjenega programa vlaganj v 

športno infrastrukturo v sklopu občinskega 
proračuna.  

 sredstva za ŠDK: materialni stroški in tekoče 
vzdrževanje (3. člen: točka 8; alinea 2):  
- na podlagi potrjenega proračuna in 

pokrivanja stroškov objekta iz naslova 
lastništva. 

 

8. člen 
(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 

2017 bo občinska uprava v skladu z določili 

Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 

občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z 

izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 

programov športa v občini Komenda za leto 2017. 

 
9. člen 

(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del 

spremlja izvajanje LPŠ. Če so posamezni programi 

realizirani vsaj 90 % in izvajalec argumentirano 

upraviči nižjo realizacijo, se izvajalcu za te 

programe prizna izplačilo celotne pogodbene 

vrednosti. V kolikor se med letom ugotovi, da se 

sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne 

bodo v celoti porabila, se v interesu razvoja športa 

v občini pripravi predlog prerazporeditve sredstev, 

ki ga s sklepom potrdi župan.  

 
10. člen 

(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa 

istočasno pomeni spremembo LPŠ 2017. 

 
11. člen 

(vsebinska povezanost) 
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2017, se smiselno 

uporabljajo določila Pravilnika za vrednotenje športnih 

programov v občini Komenda. 

 
12. člen 

(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v občini Komenda za leto 2017 začne veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

 

 
Številka: 007-0012/2016 
Datum:   22.12.2016 
 

 

Stanislav Poglajen  
Župan Občine Komenda  

 
 


