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Na podlagi 9.člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa  v RS 
2014-2023 (MIZŠ, 2014) in  16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 
106/03, 34/04) je Občinski svet na 4. redni seji, dne 29.1.2015 sprejel 
 
 
 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji 

 
 
 

1. člen 
V Pravilniku o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih 
sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/04, 44/06) se v 9. členu spremeni vsebina Priloge 
I (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Šmartno pri Litiji), ki se v 
celoti nadomesti z novo vsebino. 
 
 

2. člen 
V 10. členu v spremeni vsebina Priloge II (Prioriteta športnih panog v Občini Šmartno pri Litiji na 
področju tekmovalnega športa v obdobju 2005-2008), ki se v celoti nadomesti z novo vsebino. 
 
 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za 
sofinanciranje letnega programa športa v letu 2015. 
 
 
 
 
Številka: 621-06/2004 
Datum: 28.1.2015 
  
                                                                                                                      Župan: 
                      Rajko Meserko 
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 PRILOGA I 
 
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI 
ŠMARTNO PRI LITIJI 
 
S temi pogoji, merili in normativi opredeljujemo in vrednotimo vse pojavne oblike športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev.  
 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV  
1.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK Mali sonček, Ciciban planinec, 
Naučimo se plavati, lokalni programi. 
 
1.1.1. Športna programa Mali sonček in Ciciban planinec 
Elementi točkovanja:                                                                  
60 ur na skupino                                                                                          do 20 otrok/skupina 
strokovni kader 10 točk/ura 
 
1.1.2. Program “Naučimo se plavati” 
Elementi točkovanja: 
10 urni tečaj  8 otrok/skupina 
strokovni kader  10 točk/ura 
najem bazena  20 točk/ura 
 
1.1.3. Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas 
Elementi točkovanja: 
30 urni programi  8 otrok/skupina 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  20 točk/ura 
 
Športne programe pod točko 1. lahko vodijo samo kadri z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo. 
 
 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
1.2.1. INTERESNI PROGRAMI ŠPORTA ŠOLOOBVEZNIH OTROK Zlati sonček, Krpan, Naučimo se 
plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve, Hura, prosti čas in lokalni športni programi 
 
1.2.1.1. Programa “ Mali sonček” in “Krpan” 
Elementi točkovanja: 
60 ur na skupino                               do 20 otrok/skupina 
strokovni kader 10 točk/ura 
 
1.2.1.2. Program “Naučimo se plavati” 
Elementi točkovanja: 
10 urni tečaj (v vrtcu ali prvem razredu OŠ)  10 otrok/skupina 
strokovni kader  10 točk/ura 
najem bazena  20 točk/ura 
prevoz dejanski strošek 
 
1.2.1.3. 60-urni programi, katerih nadgradnja je udeležba na tekmovanju v okviru ŠŠT 
Elementi točkovanja: 
čas vadbe in število                           60 ur/ do 20 otrok 
objekt  15 točk/ura 
strokovni kader  10 točk/ura 
 
1.2.1.4. Program Hura, prosti čas in drugi 80-urni netekmovalni programi lokalne skupnosti 
Elementi točkovanja: 
čas vadbe in število                           80 ur/ do 20 otrok 
objekt  15 točk/ura 
strokovni kader  10 točk/ura 
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1.2.1.5. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na medobčinski ravni 
Vrednostni elementi: 
sodniki  8 točk/sodnik/tekma  
spremstvo  10 točk/tekma  
prehrana  5 točk/posameznik/tekmovanje/dan 
prevozi  50 točk/prevoz ali najbolj ugodna varianta 
 
1.2.1.6. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na področni ter državni ravni 
Vrednostni elementi: 
sodniki  dejanski strošek   
prehrana  5 točk/posameznik/ odsotnost do 6 ur  
prehrana  8 točk/posameznik/ odsotnost nad 6 ur  
spremstvo  10 točk/ura/ odsotnost po 15.00 uri 
spremstvo  10 točk/ura/ odsotnost sobota in nedelja 
prevoz  50 točk/prevoz ali najbolj ugodna varianta 
 
Pod točko 4.1.2.1.5 in 4.1.2.1.6. ( ŠŠT) v igrah z žogo pripada 1 spremljevalec na ekipo, v individualnih športih 1 
spremljevalec na 15 tekmovalcev. Sofinancirajo se samo programi, ki jih potrjuje MŠZŠ ter so objavljeni v 
Informatorju, Razpisi interesnih programov športa otrok in mladine, ki ga izdaja Zavod za šport Slovenije.   
 
 
 
1.2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI – Zlati sonček, Krpan, Naučimo se 
plavati, Šolska športna tekmovanja in prireditve, Hura, prosti čas in lokalni programi  
 
1.2.2.1. Programa “ Mali sonček” in “Krpan” 
Elementi točkovanja: 
60 ur na skupino                               do 20 otrok/skupina 
strokovni kader  10 točk/ura 
 
1.2.2.2 Program “Naučimo se plavati” 
Elementi točkovanja: 
10 urni tečaj   8 otrok/skupina 
strokovni kader  10 točk/ura 
najem bazena  20 točk/ura 
prevoz dejanski strošek 
 
1.2.2.3. 60-urni programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem oziroma državnem tekmovanju šol s 
prilagojenim programom v okviru ŠŠT 
Elementi točkovanja: 
čas vadbe in število  60 ur na skupino (do 20 otrok/skupina) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  15 točk/ura 
 
1.2.2.4. Program Hura, prosti čas in drugi 80-urni ne tekmovalni programi lokalne skupnosti 
Elementi točkovanja: 
čas vadbe in število  80 ur na skupino (do 20 otrok/skupina) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  15 točk/ura 
 
1.2.2.5. Program Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na področni ter državni ravni 
Elementi točkovanja: 
sodniki  dejanski stroški 
prehrana  5 točk/posameznik/ odsotnost do 6 ur  
prehrana  8 točk/posameznik/ odsotnost nad 6 ur 
spremstvo  10 točk/ura/ odsotnost po 15.00 uri 
spremstvo  12 točk/ura/ odsotnost sobota in nedelja 
prevoz  50 točk/prevoz ali najbolj ugodna varianta 
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Opomba: Programe otrok s posebnimi potrebami izvajajo javni zavodi ustanovljeni v ta namen in društva, ki 
imajo kader z ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo. 
 
 
1.2.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
Vrednotenje vadbe in tekmovanja v programih nacionalnih panožnih zvez – uradna tekmovanja nacionalnih 
panožnih zvez za naslov državnega prvaka.  
 
Stopnje vadbenih skupin, število vadbenih skupin in število ur vadbe letno 
• I. stopnja (cicibani, cicibanke), največ 3 vadbene skupine, 120 ur na skupino.  
• II. stopnja (mlajši dečki,deklice), največ 2 vadbeni skupini, 240 ur na skupino. 
• III. stopnja (starejši dečki,deklice), največ 1 vadbena skupina, 300 ur vadbe. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
• športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
• materialni stroški programa (tabela 4.1.), 
• meritve in spremljanje treniranosti (tabela 4.2.), 
• nezgodno zavarovanje (tabela 4.3.). 
 
 
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 
čas in število  80 ur na program (do 20 udeležencev) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  15 točk/ura 
 
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
Vrednotenje vadbe in tekmovanja v programih nacionalnih panožnih zvez – uradna tekmovanja nacionalnih 
panožnih zvez za naslov državnega prvaka.  
 
Stopnje vadbenih skupin, število vadbenih skupin in število ur vadbe letno 
• IV. stopnja, mlajši mladinci, mladinke, največ 1 vadbena skupina, 360 ur vadbe, 
• V. stopnja, starejši mladinci, mladinke, največ 1 vadbena skupina, 200 ur vadbe. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
• športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
 
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
čas in število    80 ur na program    (do 10 udeležencev/skupina) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  20 točk/ura 
 
 
1.4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program Hura, prosti čas 
Elementi točkovanja: 
čas in število  80 ur na skupino (do 20 študentov/skupina) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  15 točk/ura 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
2.1. Vrednotenje programov vadbe 
Elementi točkovanja: 
čas in število  80 ur na skupino (20 članov/skupina) 
strokovni kader (za socialno in zdravstveno ogrožene 
ter starejše nad 65. let) 

10 točk/ura  

objekt                                               15 točk/ura 
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3. KAKOVOSTNI ŠPORT  
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega 
športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih tekmovalnih 
sistemih do naslova državnih prvakov. 
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in 
pokalnih tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.  
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje. 
 
Sofinancira se: 
• športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
 
 
4. VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije. 
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane 
športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije.  
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3), 
• športni objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3). 
 
 
5. ŠPORT INVALIDOV 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, 
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 
 
5.1. Vrednotenje vadbe 
Elementi točkovanja: 
čas in število  80 ur na skupino (do 10 invalidov/skupina) 
strokovni kader  10 točk/ura 
objekt  15 točk/ura 
 
 
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
Za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa se sofinancira: 
Izobraževanje (pridobitev izobrazbe)  300 točk/posameznika 
Usposabljanje (trenerji, sodniki) 200 točk/posameznika  
Izpopolnjevanje (licenčni seminarji)  150 točk/posameznika – trenerji 

100 točk/posameznika - sodniki 
 
  
7. DELOVANJE DRUŠTEV  
Vsak aktivni član društva s plačano članarino 5 točk 
Vsaka organizirana vadbena skupina v netekmovalni dejavnosti (ND) 200 točk 
Vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD) 500 točk 
Vsak m2 društvenega prostora (igralne in pisarniške površine) 20 točk 
 
 
8. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Pri objektih se upošteva samo tekmovalna površina. Do sredstev za vzdrževanje športnih objektov so upravičeni 
samo tisti izvajalci (društva), ki imajo objekt v Občini Šmartno pri Litiji in sami skrbijo za njegovo upravljanje 
in vzdrževanje. Sredstva za vzdrževanje se razdelijo glede na izkazane stroške vzdrževanja. 
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TIP OBJEKTA 
POKRTI ODKRIT 

PODLAGA Točke /m2 Točke/m2 
Parket 20 0 
Trava 0 15 
Peščena tla/mivka 20 15 
   
 
V kolikor lokalna skupnost pokriva stroške vzdrževanja objekta, se izračun po tej tabeli ne upošteva. 
Sredstva za tekoče vzdrževanje se upravljavcu objekta določijo na  osnovi obsega programa, ki ga v objektu 
izvajajo izbrani izvajalci letnega programa športa v LS. 
 
 
9. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM 
Za pomembne tekmovalne, organizacijske in strokovne dosežke na področju športa se enkrat letno, na podlagi 
pravilnika, podeljujejo občinska športna priznanja. Priznanja in pogostitev nagrajencev in gostov se financira iz 
javnih sredstev. 
 
 
10. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 
10.1. Promocijske prireditve 
Lokalna skupnost bo sofinancirala tisto športno prireditev, ki promovira občino ali ima velik pomen za razvoj 
določene športne zvrsti v občini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množičnost pri obisku gledalcev, 
nastopajočih, vrhunstvo kot spektakel, medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj športa v občini.Vsak 
izvajalec lahko kandidira samo za eno športno prireditev v tekočem letu. Na osnovi zgornjih kriterijev lahko dobi 
prireditev naslednje število točk: 
število aktivnih udeležencev                                         5 točk/udeleženec 
raven prireditve: 

- mednarodna 
- državna 
- regijska 
- občinska                  

 
1000 točk 
500 točk 
300 točk 
100 točk 

 
 
10. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA 
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in 
športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. 
Informacijske baze za potrebe lokalne skupnosti 1000 točk 
Nakup tehnologije 3000 točk 
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TABELE 
 

1.  ŠTEVILO UR VADBE IN MINIMALNO ŠTEVILO TEKMOVANJ LETNO 
 
Individualne športne panoge  

Tabela 1.1.: 

Športna panoga 
I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV.stopnja V. stopnja KŠ VŠ 
V T V T V T V T V T V T V T 

Teakwondo Do 200 10 Do 240 10 Do 240 8 Do 300 8 Do 300 8 Do 320 6 Do 500 8 

Športno plezanje Do 200 10 Do 240 10 Do 240 8 Do 300 8 Do 300 8 Do 320 6 Do 500 8 

Minimalno štev. ur 160  180  200  240  240  250  450  

 
Kolektivne športne panoge 

Tabela 1.2.: 

Športna panoga 
I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV.stopnja V. stopnja KŠ VŠ 
V T V T V T V T V T V T V T 

Rokomet Do 200 8 Do 240 16 Do 240 18 Do 300 20 Do 300 20 Do 320 20 Do 500 20 

Košarka Do 200 8 Do 240 16 Do 240 18 Do 300 20 Do 300 20 Do 320 20 Do 500 20 

Nogomet Do 200 8 Do 240 16 Do 240 18 Do 300 20 Do 300 20 Do 320 20 Do 500 20 

Odbojka Do 200 8 Do 240 16 Do 240 18 Do 300 20 Do 300 20 Do 320 20 Do 500 20 

Minimalno štev. ur 160  180  200  240  240  250  450  

 
Legenda: V – število ur vadbe na leto 
 T – minimalno število tekmovanj (tekem) na leto 
 Minimalno štev. ur – minimalno število ur vadbe na leto 
                       KŠ – kakovostni šport 
                       VŠ – vrhunski šport 
 
Pogoji za uvrstitev programa v področje tekmovalnega športa: 
• izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur, 
• izvajalec v kolektivnem športu mora z ekipo sodelovati v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze ali 

odigrati vsaj minimalno število uradnih tekem na leto, 
• izvajalec v individualnem športu mora s posamezniki sodelovati na vsaj minimalnem številu tekmovanj na leto 

ali sodelovati na vsaj 70% tekmovanj v okviru nacionalne panožne zveze. 
 
 
2.   ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 
 

Tabela 2: 
Športna panoga I. stopnja II. stopnja III.stopnja IV. stopnja V. stopnja KŠ VŠ 
Teakwondo 10 10 10 10 10 8 6 
Športno plezanje 6 6 6 6 6 6 4 
Rokomet 14 14 14 14 14 14 14 
Košarka 12 12 12 12 12 12 12 
Nogomet 12 18 18 18 18 18 18 
Odbojka  12 12 12 12 12 12 12 
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3.   VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT 
 
Tabela 3: 

VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA STROKOVNI KADER OBJEKT 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 15 20 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 15 20 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 15 20 
Interesna športna vzgoja mladine 15 20 
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 15 20 
Športna rekreacija 15 20 
Kakovostni šport odraslih 15 20 
Šport invalidov 15 20 
Vrhunski šport 15 20 

 
4.   OSTALI STROŠKI PROGRAMA  
 
4.1. Materialni stroški vadbe (na tekmovalca) 

Tabela 4.1.:  
Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Teakwondo 100 150 175 
Športno plezanje 100 150 175 
Rokomet 200 250 300 
Košarka 200 250 300 
Nogomet 200 250 300 
Odbojka 200 250 300 

 
4.2. Stroški meritev in spremljanja treniranosti (na tekmovalca) 

Tabela 4.2.:  
Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Teakwondo 150 150 150 
Športno plezanje 150 150 150 
Rokomet 150 150 150 
Košarka 150 150 150 
Nogomet 150 150 150 
Odbojka 150 150 150 

 
4.3. Stroški zavarovanja (na tekmovalca) 

Tabela 4.3.:  
Športna panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja 
Teakwondo 50 50 50 
Športno plezanje 50 50 50 
Rokomet 50 50 50 
Košarka 50 50 50 
Nogomet 50 50 50 
Odbojka 50 50 50 
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KRITERIJI ZA IZRAČUN RAZREDOV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG 
 
KAZALCI KAKOVOSTI ŠPORTNIH DOSEŽKOV: 
 
A) KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 

1. Nastopanje na tekmovanjih 
STOPNJE: od I do V 

V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze za naslov ekipnega DP 10 % 
Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji, memoriali, pokal, itd.) 5 % 
Ne nastopa 0 % 

 
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu (v ligaškem tekmovanju pod okriljem zveze) 

STOPNJE: od I do V 
V 1. petino sodelujočih ekip 30 % 
V 2. petino sodelujočih ekip 26 % 
V 3. petino sodelujočih ekip 22 % 
V 4. petino sodelujočih ekip 18 % 
V 5. petino sodelujočih ekip 14 % 

 
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (evropski pokal, celinski pokal, itd.) 

STOPNJE: od I do V 
Se uvrsti 15 % 
Se ne uvrsti 0 % 

 
B) INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE 

1. Nastopanje na tekmovanjih 
STOPNJE: od I do V 

V tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze za naslov DP 10 % 
Na drugih tekmovanjih na ravni države (turnirji, memoriali, pokal, itd.) 5 % 
Ne nastopa 0 % 

 
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov (upoštevaje tudi morebitne kvalifikacije) 

STOPNJE: od I do V 
V 1. petino posameznikov 30 % 
V 2. petino posameznikov 26 % 
V 3. petino posameznikov 22 % 
V 4. petino posameznikov 18 % 
V 5. petino posameznikov 14 % 

 
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (pod okriljem mednarodne zveze – kot član slovenske 
reprezentance) 

STOPNJE: od I do V 
Se uvrsti 15 % 
Se ne uvrsti 0 % 

 
Izvajalec lahko na osnovi kazalcev kakovosti športnih dosežkov pridobi največ 50 odstotkov. 
 
KAZALCI RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE: 

1. Olimpijska panoga  
Da 10 % 
Ne 5 % 

 
2. Tradicija v občini 

25 in več let neprekinjenega delovanja  10 % 
15 do 24 let neprekinjenega delovanja 8 % 
10 do 14 let neprekinjenega delovanja 7 % 
5 do 9 let neprekinjenega delovanja 6 % 
Manj kot 5 let neprekinjenega delovanja 5 % 
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3. Število aktivnih tekmovalcev izvajalca z veljavno licenco 

a) kolektivni športi: b) individualni športi in miselne igre: 
100 in več 15 %  50 in več 15 % 
50 do 99 13 %  25 do 49 13 % 
30 do 49 11 %  15 do 24 11 % 
15 do 29  9 %  8 do 14  9 % 
Manj kot 15 7 %  Manj kot 8 7 % 

 
4. Število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo 

a) kolektivni športi (število ekip v kategoriji): b) individualni športi in miselne igre (število 
 tekmovalno aktivnih društev): 

100 in več 15 %  50 in več 15 % 
50 do 99 13 %  25 do 49 13 % 
25 do 49 11 %  13 do 24 11 % 
10 do 24  9 %  5 do 12  9 % 
Manj kot 10 7 %  Manj kot 5 7 % 

 
Izvajalec lahko na osnovi razširjenosti športne panoge pridobi največ 50 odstotkov. 
 
RAZREDI 

Na osnovi pridobljenih odstotkov se športne panoge razvrsti v 10 razredov: 
1.razred Nad 95 do 100 % 
2.razred Nad 90 do 95 % 
3.razred Nad 85 do 90 % 
4.razred Nad 80 do 85 % 
5.razred Nad 75 do 80 % 
6.razred Nad 70 do 75 % 
7.razred Nad 65 do 70 % 
8.razred Nad 60 do 65 % 
9.razred Nad 55 do 60 % 

10.razred Nad 50 do 55 % 
 
Program izvajalca, ki zbere  50 in manj odstotkov glede na razširjenost in kakovost se uvrsti v sofinanciranje 
netekmovalnih programov. 
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PRILOGA II 
 
PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 
NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA V OBDOBJU 2015-2018 
 
Namen določitve prioritetnih športnih panog v Občini Šmartno pri Litiji je celostno vsebinsko, organizacijsko in 
finančno načrtovanje športne dejavnosti za obdobje od 2015-2018, katerega cilj je  sistemsko spodbujanje 
razvoja športa v občini z vidika izvajanja javnega interesa na področju športa. 
 
OPREDELITEV TEKMOVALNEGA ŠPORTA 
V tekmovalni šport uvrščamo: 
• športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
• športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
• kakovostni šport, 
• vrhunski šport. 
 
RAZVRSTITEV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI 
V občini imamo na področju tekmovalnega športa KOLEKTIVNE športne panoge in INDIVIDULANE športne 
panoge: 
 
1. Kolektivne športne panoge  
• rokomet 
• drugo 
  
2. Individualne športne panoge 
• teakwondo 
• športno plezanje 
• drugo 
 

 
PRIORITETA ŠPORTNIH PANOG 
Pri oblikovanju prioritete športnih panog za obdobje 2015-2018  so bili upoštevani naslednji kriteriji: 
• v občini morajo biti dane možnosti za uspešen razvoj in delovanje športne panoge (prostorski, materialni, 

kadrovski in organizacijski pogoji), 
• zagotoviti vadbo v okviru interesnih programov športa otrok in mladine,  
• vzpostavljanje piramidalnega sistema vključevanja v program ter ustrezne vadbe, 
• ali je športna panoga olimpijski šport, 
• pomen športne panoge za občino in sposobnost občine za sofinanciranje. 
 
PRIORITETA »A«                                                            PRIORITETA »B« 
1. rokomet                                                                           1. teakwondo 
                                                                                             2. športno plezanje 
                                                                                             3. drugo 
 
Glede na izračun po normativih se izvajalcem iz Prioritete »A« upošteva 100% točk, izvajalcem iz 
prioritete »B« pa 50% točk. 
 
V primeru pojavljanja novih športnih društev, ki bodo tekmovala v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih 
zvez, mora društvo delovati  v Občini Šmartno pri Litiji dve leti in imeti postavljen sistem kakovostne vadbe za 
najmlajše in ustrezne vadbene površine.  


