
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 8. in 9. člena 
Odloka o  sofinanciranju letnega programa športa v občini Komenda (Uradne objave GOK, št. 12/20) ter 
7. člena Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2021 (Uradne objave GOK, št.03/2021) občina 
Komenda objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2021 

 
 

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): 
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA. 

 

2. Predmet JR: 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2021 preko JR sofinancirajo: 
 
ŠPORTNI PROGRAMI: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: 
- celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19 let (ŠV-PRO), 
- celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 (ŠV-PRI), 

 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): 
- celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19, 
- dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega razreda 

(PR). 

 kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport: 
- celoletni tekmovalni programi odraslih, 
- dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR), mednarodnega (MR), 

svetovnega (SR) in/ali olimpijskega (OR) razreda. 

 športna rekreacija (RE): 
celoletni športnorekreativni programi za odrasle. 

 šport starejših (ŠSTA): 
- celoletni športnorekreativni programi za starejše. 

       
      UPORABA ŠPORTNE DVORANE KOMENDA: 

 subvencioniranje stroškov uporabe ŠDK, 

 sofinanciranje stroškov obratovanja športnih objektov. 
 
      RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

 izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

 delovanje športnih društev. 
 

3. Upravičeni izvajalci LPŠ: 
Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo sedež v občini, 

 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi 
predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov: 

- SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov,  
- SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti. 

 izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter 
izpolnjujejo vse pogoje JR, 

 imajo za prijavljene programe/področja športa: 
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za 

opravljanje strokovnega dela v športu, 
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 

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



 so izpolnili vse obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020. Če športnih 
programov/področij niso izvedli, z enakimi programi/področji na tem JR ne morejo kandidirati. 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 

4. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ: 
Na JR prispele vloge bodo ocenjene v skladu z določbami Odloka (Pogoji in merili za izbiro in 
vrednotenje LPŠ v občini Komenda). Čistopis pogojev in meril je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

5. Višina razpisanih sredstev: 
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 80.000,00 €. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s 
sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2021 in LPŠ za leto 2021.  
 

6. Rok za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2021. 

 

7. Razpisni rok:  
Rok za prijavo na JR je do vključno: 21.04.2021. 

 

8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:  
Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR. 
 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 
 
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila najkasneje v osmih (8) dneh od zaključka JR in ne bo 
javno.  
 
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih (8) dni 
od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne 
bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. 
 
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje. 

 
Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti 
odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 
2021. 

 

9. Način dostave vlog: 
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2021 mora predlagatelj izpolniti na 
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  

 
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno v zaprti 
ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.  
Vloga mora biti pravilno označena in sicer: 

 polni naslov pošiljatelja 

 pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2021 - NE ODPIRAJ!« 

 polni naslov prejemnika: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 KOMENDA. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s 
priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču Občine zadnji dan roka do 12. ure. 
 
Izpolnjeno dokumentacijo »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je 
potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: obcina@komenda.si 

 
 
 
 
 
 

mailto:obcina@komenda.si


Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR. 
Upravno takso se lahko plača: 
- z gotovino v tajništvu Občine Komenda  
- plačilo na transakcijski račun: UPRAVNE TAKSE IZ UPRAVNIH DEJANJ-OBČ: št. 01100-

5640309182, sklic 11 76635-7111002, koda namena: OTHR (dokazilo o plačilu takse na 
transakcijski račun, vlagatelj priloži k vlogi) 

 

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije: 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Komenda, Zajčeva cesta 
23. Kontaktna oseba: Mateja Drolc: mateja.drolc@komenda.si   

 

11. Informacije o razpisni dokumentaciji: 
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na občinski upravi v času uradnih ur.  
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.obcina.komenda.si.   

 
 
 
Številka: 430-0016/2021-2 
Datum:   31.03.2021 

Stanislav Poglajen  
                                     Župan 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje Letnega programa športa v Občini Komenda za 2021

mailto:mateja.drolc@komenda.si
http://www.obcina.komenda.si/


PRILOGA K BESEDILU JAVNEGA RAZPISA 2021 
 

POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA 2021 

 
IZHODIŠČNE DOLOČBE 

Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril 
izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom 
dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno 
višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega 
programa/področja. 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
Uporabljene kratice v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe: 

 ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: (prostočasni), ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: (pripravljalni), 

 ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

 KŠ: programi kakovostnega športa, 

 RE: programi športne rekreacije, 

 ŠSTA: programi športa starejših. 
 

SKUPNI POGOJI ZA IZBIRO POGRAMOV 
Pri vrednotenju športnih programov se upoštevajo naslednji skupni pogoji: 
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  

 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, 
ŠTEVILO VADEČIH/ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/VELIKOST VADBENE SKUPINE (=koeficient popolnosti 
skupine):  

 različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število 
vključenih.  

 z merili je določena potrebna (priporočena) velikost posamezne vadbene skupine: 
o če v program ni vključena polovica potrebnega števila vključenih (50 %), se program ne prizna, 
o če je v programu manj udeležencev (med 50 in 100 %), se število točk proporcionalno zmanjša,  
o večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

 občina podpira vključenost občank in občanov v športne programe. Če so v športne programe vključene 
osebe, ki nimajo stalnega bivališča v občini, se skupno število točk dodatno korigira s faktorjem: 

o 0,500, če je udeležencev s stalnim bivališčem v občini manj kot polovica (50,00 % in manj), 
o 0,250, če je udeležencev s stalnim bivališčem v občini manj kot četrtina (25,00 % in manj), 
o 0,000, če niso vsaj trije (3) udeleženci s stalnim bivališčem v občini. 
Pogoj ne velja pri programih ŠV-USM in KŠ. 

 

PREGLEDNICA A-1 PROSTOČASNI, PRIPRAVLJALNI IN REKREACIJSKI PROGRAMIH 

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI 
SKUPINI 

ŠV-PRO                     
do 6 let 

ŠV-PRO                       
6 do 19 let 

ŠV-PRI                    
U-6 do U-11                

RE ŠSTA 

število vključenih/velikost skupine 10 15 10 15 10 

 

PREGLEDNICA A-2 TEKMOVALNI PROGRAMI 

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI 
SKUPINI 

ŠV-USM                      
U-12/13 

ŠV-USM                     
U-14/15 

ŠV-USM                      
U-16/17 

ŠV-USM                  
U-18/19 

KŠ: 
ČLANI/CE 

IŠP/MI: število športnikov/velikost 
skupine 

8 8 6 6 4 

KŠP: število športnikov/velikost skupine 12 12 12 12 12 

       KŠP: kolektivne športne panoge; IŠP: individualne športne panoge; MI: miselne igre. 
 
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (= korekcija strokovni kader): 

 izvedba športnih programov zahteva vključenost izobraženega/usposobljenega kadra (v skladu z 
določbami ZŠpo-1): 

o stopnja 1: vodja ima odločbo o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu in vodi programe:  
ŠV-PRO, ŠV-PRI, RE, ŠSTA. 

o stopnja 2: vodja ima odločbo o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu in vodi programe ŠV-
USM. 



 programom, ki se izvajajo brez usposobljenega/izobraženega kadra za delo v športu, se točke za strokovni 
kader ne priznajo (korekcijski faktor = 0,000). 

 če isti strokovni delavec hkrati izvaja dva ali več programov izvajalca, se korekcijski faktor ustrezno 
zmanjša. 

 

PREGLEDNICA B KOREKCIJA KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 

korekcijski faktor strokovni kader 0,500 0,750 

 
MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija materialni stroški): 

 pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi…).  

 korekcijski faktor vrednotenja materialnih stroškov v tekmovalnih programih ŠV-USM in KŠ v letu 2021 je 
0,500, pri vrednotenju dodatnih programov kategoriziranih športnikov pa je 1,000 v olimpijski in 0,500 v 
neolimpijskih športnih panogah. 

 
ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 

 v razpisanih športnih programih se v letu 2021 vsakemu izvajalcu prizna:  
o ŠV-PRO: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: do 5, do 15 in do 19 let, 
o ŠV-PRI: ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11,  
o ŠV-USM: ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-12/13, U-14/15, U-16/17, U-18/19,  
o KŠ: največ ena skupina, 
o RE: največ tri skupine,  
o ŠSTA: največ dve skupini. 

 
PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE: 

 z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ 
(preglednice: št. 1 do 6). V netekmovalnih športnih programih: ŠV-PRO, RE, ŠSTA vadba praviloma poteka 
najmanj 30 tednov oz. 60 ur. V ŠV-PRI, ŠV-USM in KŠ je priznani letni obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci 
lahko ob prijavi na JR sami določijo letni obseg za vsak športni program; ta pa ne sme presegati z LPŠ 
priznanega letnega obsega vadbe! 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE (ŠV-PRO) 
ŠV-PRO so programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom in koristno preživljanje prostega 
časa. Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo (in prijavljajo) društva s pretežno rekreativno naravnanostjo. 
 
ŠV-PRI so programi, kjer je osnovni cilj spoznavanje specifične športne panoge. Vključeni v skupine 6 do 12 
let praviloma ne morejo postati registrirani športniki in tudi rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne 
upoštevajo. Programe ŠV-PRI praviloma izvajajo športna društva, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih 
selekcij do članske vrste. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi strokovni kader/skupina 

ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1 PROSTOČASNI IN PRIPRAVLJALNI PROGRAMI 

CELOLETNI PROSTOČASNI 
PROGRAMI               

ŠV-PRO                            
do 6 let 

ŠV-PRO                         
6 do 19 let 

ŠV-PRI                              
U-6/7 

ŠV-PRI                                
U-8/9 

ŠV-PRI                              
U-10/11 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 3 3 3 

število tednov 30 30 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI 
KADER/SKUPINA 

45 60 90 120 120 

1 ura = 60 minut 
 

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
Programi ŠV-USM predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih 
NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih ŠV-USM se upoštevajo le mladi športniki, ki so registrirani v 
skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ). Skupina/posameznik ŠV-USM lahko športne rezultate dosega tudi v/na: 



 tekmovalnih sistemih, ki niso uradno potrjeni s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport (podatki OKS-
ZŠZ), 

 tekmovanjih IŠP/MI, kjer ni sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov iz šestih (6) klubov in so bili najmanj 
štirje (4) uvrščeni, 

 tekmovanjih KŠP; kjer ni sodelovalo najmanj šest (6) ekip in šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) 
uvrščeni. 

Prijavljenim skupinam/posameznikom z doseženimi rezultati na tekmovanjih z zgoraj navedenimi značilnostmi, 
se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,500!  
 
Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim 
prizna program dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji 
objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. Z LPŠ/JR se določi 
korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oz. neolimpijskih 
panogah in/ali disciplinah. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠV-USM: celoletni TEKMOVALNI programi strokovni kader, materialni stroški/skupina 

ŠV-USM: programi kategoriziranih športnikov MLR, 
PR 

materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 2 TEKMOVALNI PROGRAMI 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           
ŠV-USM                      
U-12/13  

ŠV-USM                           
U-14/15  

ŠV-USM                            
U-16/17  

ŠV-USM                        
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 4 4,5 5 6 

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 160 180 200 240 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/SKUPINA 

160 180 200 240 

1 ura = 60 minut 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 KATEGORIZIRANI 

DODATNI PROGRAMI 
KATEGORIZIRANIH 

KATEGORIZACIJA    
MLR 

KATEGORIZACIJA   
PR 

 velikost skupine/število vključenih 1 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 

40 80 

 
ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

Programi KŠ predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ 
do naslova državnega prvaka. V programih KŠ se upoštevajo le športniki, ki so v članskih kategorijah registrirani 
v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ) in hkrati ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih 
športnikov.  
Članske ekipe v tekmovalnih programih se vrednotijo pod istimi pogoji, kot so opredeljeni pri programih ŠV-
USM. 
 
Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna program 
dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ 
pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. Z LPŠ/JR se določi korekcijski faktor 
za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oz. neolimpijskih panogah in/ali 
disciplinah. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih materialni stroški/skupina 

KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR materialni stroški/udeleženec 

 



PREGLEDNICA ŠT. 4 KŠ 

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ČLANI/CE 

število ur vadbe/tedensko 6 

število tednov 40 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/SKUPINA 

240 

1 ura = 60 minut 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 KATEG.  

DODATNI PROGRAMI 
KATEGORIZIRANIH 

KATEGORIZACIJA    
DR 

 velikost skupine/število vključenih 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 

40 

 
ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI ODRASLIH IN STAREJŠIH 

RE predstavlja raznovrstne športne organizirane dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne 
izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
ŠSTA je športnorekreativna dejavnost odraslih; praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna 
športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

RE: celoletni športnorekreativni programi odraslih strokovni kader/skupina 

ŠSta: celoletni športnorekreativni programi starejših strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 6 ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI 

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI 
PROGRAMI           

RE RE: TEKM. ŠSTA 

število ur vadbe/tedensko 2 3 1,5 

število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 90 45 

1 ura = 60 minut 
 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
SOFINANCIRANJE STROŠKOV OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

Občina z LPŠ 2021 sofinancira stroške obratovanja naslednjih športnih objektov (vsakemu prijavitelju le en 
objekt): 

 nogometno igrišče Komenda, 

 teniška igrišča Podboršt, 

 plezalno središče Komenda ali plezalna stena v planinskem domu, 
če prijavitelj ob prijavi na JR predloži verodostojno listino (dokazilo o lastništvu, pogodba o najemu), hkrati pa 
dokaže, da v/na športnem objektu izvaja športne programe, ki so sofinancirani po LPŠ/JR.  
 
Upravičene stroške obratovanja predstavljajo:  

 stroški električne energije, 

 stroški komunalnih storitev (voda, odvoz smeti),  

 stroški ogrevanja (izključno, če se strošek nanaša na ogrevanje površine, kjer se izvajajo športni programi, 
ki so sofinancirani po LPŠ/JR in izključno za delež, ki ga znotraj vseh dejavnosti predstavljajo ti programi). 

Stroški obratovanja se sofinancirajo pod pogojem, da prijavitelj ob prijavi na JR predloži dokumente (kopije 
računov), ki dokazujejo nastanek stroškov in so naslovljeni nanj. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI OBJEKTI SOFINANCIRA SE: 

OBJEKTI: sofinanciranje obrat. stroškov športnih 
objektov 

obratovalni stroški/športni objekt 

 



PREGLEDNICA ŠT. 7 OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 
ŠPORT                   

MATERIALNI 
STROŠKI 

obratovalni stroški športnih objektov 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/OBJEKT 

1 

 
SUBVENCIONIRANJE UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 

Občina z LPŠ 2021 subvencionira uporabo Športne dvorane Komenda (ŠDK). Do subvencije za uporabo je 
upravičen vsak izvajalec športnih programov, ki je sofinanciran po LPŠ/JR in ob prijavi na JR predloži 
dokumente (kopije računov upravljavca), ki dokazujejo uporabo ŠDK (izključno za potrebe treningov oziroma 
redne vadbe) in so naslovljeni nanj. 
 
Uporaba drugih plačljivih objektov v občini in športnih objektov izven meja občine se v 2021 ne subvencionira. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ŠPORTNI OBJEKTI: SOFINANCIRA SE: 

OBJEKTI: subvencioniranje stroškov uporabe športne dvorane 
Komenda 

Stroški uporabe/uporabnik 

 

PREGLEDNICA ŠT. 8 OBJEKT 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 
ŠPORT  

STROŠKI  
UPORABE 

stroški uporabe ŠDK 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/SKUPINA 

1 

 
Stroški obratovanja športnih objektov in uporabe ŠDK se vrednotijo po metodi: 10 € dokazanih stroškov = 1 
točka! 
 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
V letu 2021 se sofinancira izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu in sicer: 

 za sredstva lahko kandidirajo izvajalci, katerih trenerji imajo trenersko licenco, ki so jo pridobili/potrdili na 
ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2021, 

 izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo v letu 
2021 imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.  

 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

RAZVOJNA DEJAVNOST: SOFINANCIRA SE: 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 RAZVOJ 

RAZVOJNI PROGRAMI 
IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

število vključenih v projekt 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 15 

 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 

 lokalni pomen: leta neprekinjenega delovanja društva (podatki AJPES), 

 organiziranost: število članov društva s plačano članarino (podatki IZVAJALCA), 

 konkurenčnost: registrirani športniki pri NPŠZ (podatki OKS-ZŠZ), 
Pri vsakem merilu največji možni obseg ne more preseči 100 točk, največje skupno število točk znaša 300!  
izvajalci, ki niso registrirani kot športna društva, v tem segmentu ne morejo kandidirati. 
 
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto 

 



PREGLEDNICA ŠT. 10 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
LOKALNI 
POMEN 

ORGANIZIRANOST KONKURENČNOST 

točke/leto  3 0 0 

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

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/DRUŠTVO 

100 100 100 

 
 


