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Številka: 67101/002/2012 
Datum: 8. 3. 2012 
 
Na podlagi določil Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 27/2002, 110/2002, 15/2003) ter 
Statuta Občine Ig je Občinski svet na  seji dne, 7. 3. 2012 sprejel 

 
M E R I L A 

za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig. 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev sredstev  namenjenih 
za sofinanciranje programov športa v Občini Ig. 
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih zagotavlja proračun Občine Ig. 
 

2. člen 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo vrtci, šole, športna društva, športne 
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki  ter organizacije, registrirane za izvajanje 
športne dejavnosti, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in šahu in 
so javno koristne in neprofitne. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
nacionalnega programa. 
Športna društva in njihova združenja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- da dostavijo potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu tekmovanja (velja za kakovostni in 
vrhunski šport), 
- da dostavijo potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra (kot to določa Zakon o 
športu: vaditelj, trener, učitelj, profesor športne vzgoje,…)  
- občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila 
o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke, 
- da se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna aktivnost ali pa se ukvarjajo s 
šahom. V program se ne uvrščajo tehnični športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, 
jamarji, potapljači), body building, fitnes, ples (razen standardnih in latinsko - ameriških  
plesov ter rock & roll), športi z živalmi (kinološka društva), konjeniški šport (kjer se upošteva 
tradicija, vsebina, izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje strokovnega kadra, 
znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sistem).    
- da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, 
- da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih 
aktivnosti, 
- da je njihova dejavnost neprofitna, 
- da imajo svoj sedež v Občini Ig in da opravljajo dejavnost za občane Občine Ig, 
- da ima vsaj 70% članov društva stalno bivališče v Občini Ig. 
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3. člen 
Z javno objavljenim razpisom za zbiranje ponudb programov, ki se sofinancirajo s 
proračunskimi sredstvi, občina zagotovi  možnost prijave  vsem zainteresiranim izvajalcem. 

Razpis objavi občina vsako tekoče leto do 30. novembra za naslednje leto v  uradnem glasilu 
Občine Ig. in na spletni strani Občine Ig. 
Razpisni rok ne sme biti daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti prijavljena 
ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 6. členu tega 
pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov 
za vrednotenje športnih programov.  
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave. 
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti 
izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega 
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.  
 
Razpis mora vsebovati: 
- pogoje za izbor programov, 
- programe, ki se bodo sofinancirali, 
- razpisni rok, 
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa. 
 

4. člen 
Na razpis prispele programe na osnovi teh meril ovrednoti komisija iz drugega odstavka 7. 
člena teh meril. 
Programe komisija ovrednoti s številom točk, vrednost točke se določi po sprejetju proračuna 
Občine Ig za leto, za katerega je bil razpis objavljen. 
 
 

5. člen 
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje programov, se sklene pogodba, v 
kateri se določi: 
- vsebina in obseg programa, 
- čas realizacije programa, 
- določila v zvezi z morebitno nerealizacijo programa 
- obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 

6. člen 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje 
naslednjih vsebin: 
- športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna dejavnost študentov, 
- športna rekreacija, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov,  
- udeležba otrok in mladine na uradnih tekmovanjih, 
- udeležba otrok in mladine na turnirjih doma in v tujini, 
- izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnega kadra, 
- znanstvenoraziskovalna dejavnost, 
- založniška dejavnost, 
- informacijski sistem,  
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- delovanje društev in športne zveze, 
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin oz. športnih objektov, 
- športne prireditve, 
 

7. člen 
Poročila in programi športne dejavnosti o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena, morajo biti 
dopolnjeni z dokazili, če to ob izboru zahteva strokovna komisija.  

Komisija za šport Občine Ig je sestavljena iz petih članov. Člane v komisijo imenuje župan 
Občine Ig. 
Župan s sklepom določi celotno sestavo komisije ter njenega predsednika. 
Naloge komisije za šport so: 
- priprava predloga letnega programa športa,  
- pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena Meril, 
- vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili teh Meril, 
- spremlja izvajanje športnih programov in analizira poročila izvajalcev, 
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe Meril za vrednotenje športnih 

programov, 
- izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan. 
Administrativne naloge za komisijo za šport opravlja občinska uprava Občine Ig. Sedež 
komisije je na sedežu Občine Ig.  
Komisija za šport v skladu z merili in kriteriji, določenimi v razpisu, zbere in obdela 
prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija za šport županu Občine Ig poda 
poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse prijavitelje  s 
sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Kandidati na javnem razpisu 
lahko v roku 8 dni od prejema posredujejo pisno pritožbo na občinski svet. Pritožbo najprej 
prouči strokovna komisija, ki  poda predlog za odločitev o pritožbi Občinskemu svetu v 
razpravo in potrditev. Pritožnika župan s sklepom  obvesti o odločitvi glede pritožbe.  
 

8. člen 
Vsaj eden od članov komisije mora biti imenovan iz vrst občinske uprave, eden od članov pa 
mora imeti strokovno izobrazbo s področja  športa.  

 
 
II.POGOJI, KRITERIJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE  DEJAVNOSTI 

 
 
I. ŠPORT OTROK IN MLADINE 

 
9. člen 

1.GIBALNA IN ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
1.1.Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Programi: 
- Zlati sonček, 
- Naučimo se plavati, 
- Ciciban planinec   
- Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci-športni 

vrtec    
- V skupini je največ 20 udeležencev. Sofinancira se: 60 ur programa na skupino, 

propagandno gradivo, športni objekt oz. materialni strošek, strokovni kader ter 
izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino (po normativih za učenje plavanja). 
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2.ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
2.1.Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Programi: 
- Zlati sonček, 
- Naučimo se plavati, 
- Krpan, 
- Šolska športna tekmovanja, 
- drugi programi, 60 urni programi na skupino v kateri je največ 60 otrok - 

aktivnosti v naravi. 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi 
"Zlati sonček", "Krpan", "Naučimo se plavati" in drugi 80-urni programi za skladen razvoj 
gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov ter tabori s športno vsebino v času šolskih 
počitnic. Lokalna skupnost sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in 
udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih športnih tekmovanjih, strokovni kader in 
objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in drugih 80-urnih 
programov na skupino z največ 20 otroki. 
 
2.2.Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo 
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali 
vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in 
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna 
zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije - 
Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a.) cicibani, cicibanke, 
b.) mlajši dečki in deklice ter c.) starejši dečki in deklice. Na ravni lokalne skupnosti se 
sofinancira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje 
treniranosti, nezgodno zavarovanje. 

 

2.3.Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z 
največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s 
posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi 
iger z žogo in drugi podobni programi. 
 

3.ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 

3.1.Interesna športna vzgoja mladine 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se 
prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, 
zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega 
življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po 
igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader za 80-urne 
programe na skupino z največ 20 mladimi ter objekt. 

 

3.2.Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več 
stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na ravni 
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lokalne skupnosti se sofinancira objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve 
in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. 

 

3.3.Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

Ustrezna skrb za vključevanje mladine s posebnimi potrebami od 15. do 20. leta v vsakdanje 
življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in 
tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu 
strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt. 
 

II. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

 
10. člen 

Interesna športna dejavnost študentov 

Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 
80-urne programe v izbranih športnih panogah in odpravljanje plavalne nepismenosti. 
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti 
(udeleženci športne vadbe morajo imeti potrdilo o statusu študenta). 
 

III. ŠPORTNA REKREACIJA 

 
11. člen 

Športna rekreacija 
To vrsto športne dejavnosti občani praviloma plačujejo sami, vendar zaradi javnega interesa 
po vključevanju čim večjega števila ljudi se lahko sofinancirajo 80-urni programi vadbe, v 
kateri je najmanj 10 in največ 20 udeležencev, za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje 
prostega časa. Sofinancira se najem športne dvorane, za občane starejše od 65 let pa tudi 
strokovni kader. Do sofinanciranja so lahko upravičeni vsi izvajalci športne dejavnosti, ki 
imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom najmanj 2 x tedensko (dostaviti potrebno 
dokazilo o strokovni usposobljenosti vodje skupine, ki jo določa Zakon o športu).  
Tabela 2 
 

IV. KAKOVOSTNI ŠPORT 

 
12. člen 

Kakovostni šport 
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in ki jih 
program športne rekreacije ne zadovoljuje.  
Tabela 3 
 
 
V.  VRHUNSKI ŠPORT 

 
13. člen 

Vrhunski šport 
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega ali 
svetovnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: 
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- za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa 
- v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 

največ 1200 ur programa. 
Tabela 4 
 

VI. ŠPORT INVALIDOV 

 
14. člen 

Šport invalidov 
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, 
resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na 
ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, 
sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader. 
Tabela 5 
 
 
VII. URADNA TEKMOVANJA V PANOŽNIH ZVEZAH 
 

15. člen 
Občina sofinancira nastopanje na uradnih tekmovanjih v panožnih zvezah za udeležence 
Športa otrok in mladine, usmerjenega v kakovostni in vrhunski šport .  
 
 
VIII. UDELEŽBA NA TURNIRJIH 
 

16. člen 
Občina sofinancira udeležbo na turnirjih (enkratni dogodki) za udeležence Športa otrok in 
mladine, usmerjenega v kakovostni in vrhunski šport .  
 

X. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN  SPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA 
KADRA 

 
17. člen 

Iz proračuna občine Ig se lahko sofinancirajo: 
- kotizacije za pridobitev naziva usposobljenosti (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj in 

trener), ki so po zakonu o športu potrebni  za opravljanje strokovnega dela v športu, 
- seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj, 
- seminarje za izvajanje programov Zlati sonček in Krpan, 
- spopolnjevanje strokovnega kadra. 

 

XII. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 
18. člen 

Izvedba temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa . 
 

X. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
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19. člen 
Izdajanje strokovne literature in  drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij. 
 

XII. INFORMACIJSKI SISTEM 

 
20. člen 

Informacijske baze za potrebe občine in nakup tehnologij. 
 
 
XIII. ŠPORTNA DVORANA IG 
 

21. člen 
Sofinanciranje uporabe Športne dvorane Ig se izvaja po dejanski realizaciji. 
 
 
 
 
XIV. IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN OZ. ŠPORTNIH 
OBJEKTOV 
 

22. člen 
Občina v skladu s strategijo razvoja občine in načrti gradi in vzdržuje javne športne objekte. 
O tem odloča občinski svet. 

XV. ŠPORTNE PRIREDITVE 

 
23. člen 

Lokalna skupnost sofinancira športne prireditve pod razpis - prireditve. 
 
XVI. PRIZNANJA 
 

24. člen 
Posamezni športnik ali ekipa lahko dobi priznanje Občine Ig za športne uspehe. Priznanje 
športnik, športnica in ekipa leta za športne uspehe v preteklem letu se podeljujejo ob 
občinskem prazniku na podlagi javnega razpisa. Izbor opravi Odbor za družbene dejavnosti.  
 
 

III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 

25. člen 
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog 
oziroma programov v štiri skupine: 
1. skupina: Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v 
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka. 
2. skupina: Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega 
prvaka. 
3. skupina: Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov. 
4. skupina: Izvajalci miselnih iger. 
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V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na 
razširjenost in kakovost dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti, 
tradicija in pomembnost športa v Občini Ig. 
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani: 
· število članov s plačano članarino, 
· število registriranih tekmovalcev ter 
· razširjenost dejavnosti izven sedeža društva. 
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani 
· kategorizacija športnikov, 
· uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih ter 
· uvrstitve na državnem prvenstvu. 
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so: 
· obseg programa, 
· velikost vadbene skupine, 
· vrednost ure strokovnega kadra, 
· vrednost ure najema športnega objekta, 
· materialni stroški za izpeljavo programov ter 
· drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.  
 

26.člen 
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila v obliki točkovnega sistema, ki 
so priloga temu pravilniku. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine 
programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj 
predvideva sofinanciranje. Izvajalci športnih programov v Občini Ig lahko komisiji za šport in 
županu predlagajo spremembo korekcijskih faktorjev navedenih v točkovnemu sistemu, pri 
čemer je potrebno upoštevati osnovna izhodišča za pripravo tabel za točkovanje programov. 
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s 
strani Občinskega sveta Občine Ig potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje 
nacionalnega programa športa v Občini Ig za vsako proračunsko obdobje posebej.                           
 
 

IV. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA 
 

27. člen 
Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa športa se na podlagi letnega programa 
športa zagotavljajo na posebni proračunski postavki. Obseg sredstev za izvajanje programov 
vsebin se določajo na osnovi sistema točkovanja, ki je priloga tega pravilnika.  
 

28.člen 
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih Občina Ig 
podpiše z izvajalci  javnega razpisa. Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci 
športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg 
programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Ig, 
način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti. 
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje programov vsebin 
nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma po četrtinah. Pogoj za nakazilo 
sredstev za uporabo športnih objektov je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, 
sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna 
obveznost izvajalca športnega programa. 
                                                             

29. člen 
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Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 31. januarja naslednjega 
leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V 
primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi 
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno 
pridobljena sredstva vrnejo v proračun.  
                                           

30. člen 
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev 

opravljajo: komisija za šport, občinska uprava in nadzorni odbor Občine Ig. 

 V. IZVAJANJE ŠPORTNIH  PROGRAMOV 
 

31. člen 
Koristniki javnih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z merili in 
podpisano pogodbo o sofinanciranju. 

V primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev ali  neizvajanja načrtovanega programa, 
župan ukine financiranje. Koristnik lahko ponovno kandidira po dveh letih od ukinitve, če 
občinski svet ne odloči drugače. 
                                                  
 
    

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
 

32. člen 
Sestavni del pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Ig je točkovni sistem s pojasnilom.  
Točkovni sistem s pojasnilom se po potrebi spreminja na predlog komisije za šport, in sicer s 
sklepom župana. 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Ig oz. v Uradnem 
listu RS. 

 
 

33. člen 
S sprejetjem teh meril v Občini Ig prenehajo veljati doslej veljavna merila, kriteriji in pogoji 
za vrednotenje športnih programov. 

 
         Župan 
         Občine Ig 

                                                                              Janez Cimperman 
 
 
 
 
 
 
Nadaljevanje na naslednjih straneh s točkovnim sistemom. 
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TOČKOVNI SISTEM S POJASNILOM 
(priloga pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Ig) 

 
TABELA 1 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 

INDIVIDUALNI ŠPORTI 

 
 

 

Veliko
st 
skupin
e 

        Zaprti objekti      Odprti objekti Strokovni kader 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

št. ur KF 
št. 

točk 

1.1 
Ostali program 

max. 
20 

60 0,8 48 60 0,5 30 60 0,5 30 

Plavanje max. 8 10 2,5 25 10 1,5 15 10 1,0 10 

2.1 

Plavanje 
max. 
10 

20 5,0 100 20 3 60 20 1,0 20 

Ostali program 
max. 
20 

80 0,8 64 80 0,5 40 80 0,5 40 

Tabori v času 
počitnic 

max. 
40 

40 0,8 32 40 0,5 20 40 0,5 20 

2.2 

Cicibanke, 
Cicibani 

max. 
20 

240 1,0 240 240 0,6 144 240 0,8 192 

Mlajše deklice, 
Mlajši dečki 

max. 
20 

400 1,0 400 400 0,6 240 400 0,8 320 

Starejše deklice, 
Starejši dečki 

max. 
20 

800 1,0 800 800 0,6 480 800 0,8 640 

2.3 Vsi programi 
max. 
10 

80 0,8 64 80 0,5 40 80 0,8 64 

3.1 Vsi programi 
max. 
20 

80 0,8 64 80 0,5 40 80 0,5 40 

3.2 Vsi programi 
max. 
20 

400 1,0 400 400 0,6 240 400 0,8 320 
600 1,0 600 600 0,6 360 600 0,8 480 
800 1,0 800 800 0,6 480 800 0,8 640 

1100 1,0 1100 1100 0,6 660 1100 0,8 880 

3.3 Vsi programi 
max. 
10 

80 0,8 64 80 0,5 40 80 0,8 64 

II. Vsi programi 
max. 
20 

80 1,0 80 80 0,5 40 80 0,5 40 

 
 

KOLEKTIVNI ŠPORTI 

  

Veliko
st 
skupin
e 

        Zaprti objekti      Odprti objekti   Strokovni kader 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

št. ur KF 
št. 

točk 

1.1 
Ostali program 

max. 
20 

60 1,2 72 60 0,6 36 60 0,5 30 

Plavanje           

2.1 
Plavanje 

max. 
20 

80 2,0 160 80 0,6 48 80 0,8 64 

Ostali program 
max. 
40 

40 2,0 80 40 0,8 32 40 0,8 32 
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Tabori v času 
počitnic 

max. 
20 

240 2,5 600 240 0,8 192 240 0,8 192 

2.2 

Cicibanke, 
Cicibani 

max. 
20 

400 2,5 1000 400 0,8 320 400 0,8 320 

Mlajše deklice, 
Mlajši dečki 

max. 
20 

800 4,5 3600 800 0,8 640 800 0,8 640 

Starejše deklice, 
Starejši dečki 

max. 
20 

800 4,5 3600 80 0,6 48 80 0,8 64 

2.3 Vsi programi 
max. 
10 

80 2,5 200 80 0,6 48 80 0,5 40 

3.1 Vsi programi 
max. 
20 

80 2,5 200 80 0,6 48 80 0,5 40 

3.2 Vsi programi 
max. 
20 

400 4,5 1200 400 0,8 320 400 0,8 320 
600 4,5 2700 600 0,8 480 600 0,8 480 
800 4,5 3600 800 0,8 640 800 0,8 640 

1100 4,5 4950 1100 0,8 880 1100 0,8 880 

3.3 Vsi programi 
max. 
10 

80 2,5 200 80 0,6 48 80 0,8 64 

II. Vsi programi 
max. 
20 

80 2,0 160 80 0,6 48 80 0,5 40 

 

 
 

 
 
Velikost 
skupine 

                              MISELNE IGRE 

  Zaprti objekti  Strokovni kader 

št.ur KF št.točk št.ur KF št.točk 

1.1 
Ostali 
program 

max. 20 60 0,5 30 60 0,5 30 

Plavanje max. 20 80 0,5 40 80 0,5 40 

2.1 

Plavanje max. 40 40 0,5 20 40 0,5 20 
Ostali 
program 

max. 20 240 0,5 120 240 0,5 120 

Tabori v času 
počitnic 

max. 20 400 0,5 200 400 0,5 200 

2.2 

Cicibanke, 
Cicibani 

max. 20 800 0,5 400 800 0,5 400 

Mlajše 
deklice, 
Mlajši dečki 

max. 20 80 0,5 40 40 0,5 40 

Starejše 
deklice, 
Starejši dečki 

max. 20 80 0,5 40 80 0,5 40 

2.3 Vsi programi max. 10 80 0,5 40 80 0,5 40 
3.1 Vsi programi max. 20 80 0,5 40 80 0,5 40 

3.2 Vsi programi max. 20 

400 0,5 200 400 0,5 200 
600 0,5 300 600 0,5 300 
800 0,5 400 800 0,5 400 

1100 0,5 550 1100 0,5 550 
3.3 Vsi programi max. 10 80 0,5 40 80 0,5 40 
II. Vsi programi max. 20 80 0,5 40 80 0,5 40 
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TABELA 2 
ŠPORTNA REKREACIJA 

 

Veliko
st 
skupin
e 

        Zaprti objekti      Odprti objekti Strokovni kader 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

št. ur KF 
št. 

točk 

1. vsi programi 20 80 0,2 16 80 0,1 8    

2. starejši od 65 let 20 80 0,2 16 80 0,1 8 80 0,2 16 
3. aktivnosti v 
naravi 

30       80 0,3 24 

 
 

TABELA 3 
KAKOVOSTNI ŠPORT 

 
Državna 
liga 

        Zaprti objekti      Odprti objekti Državni prvaki 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

posamično ekipno 

1. Individualni 
športi 

1. liga 320 1,2 384 320 1,2 384 100  
1. B liga 
2. liga 

320 0,8 256 320 0,8 256   

3. liga 320 0,4 128 320 0,4 128   

2. Kolektivni 
športi 
 
 
 

1. liga 320 6,0 960 320 2,4 768  
25 na 

igralca 
1. B liga 
2. liga 

320 4,5 640 329 1,6 512   

3. liga 320 2,5 320 320 1,0 320   

3. Miselne igre          /    320 1,0 320 100 
25 na 

igralca 
 

V kolikor v posamezni kategoriji panoge nastopa manj kot 15 posameznikov oziroma manj kot 
10 ekip, se obračuna po korekcijskem faktorju 3. lige. 

 
BONUS TOČKE- glede na kategorizacijo športnikov po seznamu OKS - ZŠZ  

Mladinski razred Državni razred Perspektivni razred Mednarodni razred Svetovni razred 

10 20 30 40 50  

 
 

TABELA 4 
VRHUNSKI ŠPORT 

 

        Zaprti 
objekti 

     Odprti 
objekti 

Zavarovanje 
športnikov 

              Bonus točke 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

 
Perspektivni 

razred 
Mednarodni 

razred 
Svetovni 

razred 

1 
Individualni 
športi 

1200 2,0 2400 1200 0,5 600 10 30 40 50 

2 
Kolektivni 
športi 

1200 5,0 6000 1200 1,0 1200 10 30 40 50 
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TABELA 5 
ŠPORT INVALIDOV 

 
Velikos

t 
skupine 

        Zaprti objekti      Odprti objekti Strokovni kader 

št. ur KF 
št. 

točk 
št. ur KF 

št. 
točk 

št. ur KF 
št. 

točk 
1. Vsi 
programi 

10 80 1,5 120 80 0,8 64 80 1,0 80 

 
 

TABELA 6 
URADNA TEKMOVANJA V PANOŽNIH ZVEZAH 
Točke in sredstva je mogoče pridobiti samo za športnike vključene v Šport otrok in mladine 
usmerjenega v kakovostni in vrhunski šport. Priložiti je potrebno potrdilo o udeležbi in 
rezultatih v predhodni sezoni, na katere je vezan korekcijski faktor. 
 

 Uvrstitev v državi 
        Zaprti objekti      Odprti objekti 
tekm. 

dni 
KF 

št. 
točk 

tekm. 
dni 

KF 
št. 

točk 

1 
Individualni 
šport 

v 1. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije  

40 2,0 80 40 1,2 48 

v 2. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije 

40 1,5 60 40 0,8 32 

v 3. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije 

40 1,0 40 40 0,6 24 

2 
Kolektivni 
šport 

v 1. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije  

40 6,0 240 40 2,4 96 

v 2. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije 

40 4,5 180 40 1,6 64 

v 3. tretjini nastopajočih posamezne 
kategorije 

40 2,5 100 40 1,0 40 

 
 

UDELEŽBA NA TURNIRJIH 
(udeležba na enkratnih dogodkih, ligaška tekmovanja se ne upošteva): Točke in sredstva je 
mogoče pridobiti samo za športnike vključene v Šport otrok in mladine usmerjenega v 
kakovostni in vrhunski šport. Priložiti je potrebno potrdilo o udeležbi. 
- udeležba na evropskem prvenstvu: 150 točk 
- udeležba na svetovnem prvenstvu: 200 točk 
- udeležba na turnirju v Sloveniji: 50 točk 
- udeležba na turnirju v tujini: 80 točk 
- udeležba na večdnevnem tekmovanju, turnirju doma: za vsak dan na udeleženca 10 točk 
- udeležba na večdnevnem tekmovanju, turnirju v tujini: za vsak dan na udeleženca 20 točk 
 

 
Legenda: KF = KOREKCIJSKI FAKTOR 
(vrednost ure v točkah) 
 
RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG V SKUPINE: 
a) Glede na vsebino: 
1. SKUPINA - 100  točk 
- strelstvo 
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2. SKUPINA - 100 točk 
- rokomet, dvoranski nogomet 
3. SKUPINA -10 točk 
-košarka, odbojka, mali nogomet, balinanje 
4.SKUPINA - 50 točk 
-šah 
b) Glede na tradicijo 
- rokomet - 100 točk 
- strelstvo, konjeništvo - 100  točk 
- balinanje - 50 točk 
 
IZOBRAŽEVANJE - 30 točk na posameznika 
ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST- 40 točk na projekt 
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST- 40 točk na izdajo 
INFORMACIJSKI SISTEM - 50 točk na projekt 
 
UPORABA ŠPORTNE DVORANE IG 
 št. predvidenih ur KF št. točk 

1/3 dvorane  1,4  

2/3 dvorane  2,4  

Cela dvorana  3,5  
Sredstva za sofinanciranje Športne dvorane Ig se dodeli uporabnikom, ki so bili uspešni na 
Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju športa za leto, za katerega je bil 
objavljen razpis. Predvidena sredstva se dodeli in obračuna po dejanski uporabi. 

 
 

POJASNILA K TABELAM 
 
I. VSE TABELE: 
- pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira objekt, izvajalci pridobijo točke za športno 
dvorano/bazen ali za druge objekte, glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega 
imajo z upravljalcem sklenjeno pogodbo in rezerviran termin. 
- pri programih, kjer ni določenega maksimalnega števila udeležencev, se program izvaja za 
najmanj 15 udeležencev. Če je udeležencev manj, izvajalec dobi le proporcionalen delež točk. 
- pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev, se program izvaja za 
najmanj 50% maksimalnega števila udeležencev, če je udeležencev manj, izvajalec programa 
dobi le proporcionalen delež točk. 
 
II. TABELA 1: 
Zaporedne številke pomenijo naslednje programe: 
1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 
2.1. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
2.2. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
2.3. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, 
3.1. interesna športna vzgoja mladine, 
3.2. športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
3.3. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, 
II. interesna športna dejavnost študentov. 
 
TABELA 3: 
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Točke iz naslova državni prvaki pridobijo v individualnih športih posamezniki, v kolektivnih 
pa ekipe, ki so v predhodnem letu (leto razpisa) pridobili naslov državnih prvakov v svoji 
panogi. 
 
TABELA 4: 
Pri kolektivnih športih se za ekipo, ki je upravičena do uvrstitve v skupino vrhunski šport 
šteje, če sta člana ekipe vsaj dva kategorizirana športnika. 
 
 
 
            


