
Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, na podlagi Odloka o vrednotenju in 

sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 

Domžale, št. 1/03 in spremembe) in Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih 

programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/17), objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV 

V LETU 2019 

 

I. 

(Predmet javnega razpisa) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih in rekreativnih programov: 

 prostočasnega športa mladih, 

 športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

 kakovostnega in vrhunskega športa, 

 športa za zdravje, ter 

 strokovnih nalog v športu. 

 

II. 

(Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu) 

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih programov, ki 

delujejo na območju Občine Domžale: 

 športna društva in športne zveze, 

 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 

 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 

zakonom, ki ureja ustanove, 

 samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, 

 zasebni športni delavci. 

 

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo poravnanih 

vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let. 

 

III. 

(Merila po posameznih skupinah športnih in rekreativnih programov) 

 

A. PROSTOČASNI ŠPORT MLADIH (PŠM) 

 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM PR) 

 

a. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 

Ovrednoteni so športni programi predšolskih otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so 

v programe vključeni prostovoljno in ki skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa. 

 

 razni športni programi: 



o Sofinancira se 60-urni program prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok za 

skupine: 

 strokovni delavec:  1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a 

in 4a. 

 

b. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Ovrednoteni so športni programi šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 

prostovoljno vključeni v programe športa in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih 

panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ). 

 

 razni športni programi: 

o Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 

3a in 4a. 

 

c. Prostočasna športna vzgoja mladine 

Ovrednoteni so športni programi za mladino od 15. do 19. leta starosti, ki so prostovoljno 

vključeni v programe športa in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme NPŠZ. 

 

 razni športni programi: 

o Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Prostočasne športne vzgoje mladine, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a. 

 

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP) 

 

a. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše 

življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) 

do 15. leta starosti. 

 

 razni športni programi: 

o Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine: 



 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a 

in 4a. 

 

b. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše 

življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) 

od 15. do 19. leta starosti. 

 

 razni športni programi: 

o Sofinancira se 80-urni program prostočasne športne vzgoje za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 

3a in 4a. 

 

3. Obštudijska športna dejavnost (ŠŠTU) 

Ovrednoteni so športni programi študentov, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo zunaj 

obveznega izobraževalnega sistema. 

 

 Športni programi študentov v izbranih športnih panogah: 

o Sofinancira se 80-urni program športa študentov za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Obštudijske športne dejavnosti, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a. 

 

Preglednice: 

 

PREGLEDNICA 1a 
PREDPISANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI 

ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI   

  
ŠVOM PR 

do 5 let 

ŠVOM PR 

6 - 19 let 
ŠŠTU ŠVOM PP 

RE (65-)   

ŠST (65+) 
RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 10 16 16 8 16 8 

 



PREGLEDNICA 3a 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR  

ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

ŠPORTNI PROGRAM 
ŠVOM PR    

do 5 let 

ŠVOM PR 

6 - 19 let 
ŠŠTU ŠVOM PP 

RE (65-)   

ŠST (65+) 
RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 60 80 80 80 80 80 

 

PREGLEDNICA 4a MERILA ZA IZRAČUN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

          

   PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

cena (znižanje cene športnega programa za vrednost sofinanciranja) NE DA 

(točke)               0 10 

kompetentnost strokovnih 

delavcev 
      NE DELNO DA 

(točke)             0 15 30 

število vadečih         1-39 40-89 90-149 150+ 

(točke)           0 20 40 60 

 

 

B. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM US) 

 

1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Ovrednoteni so športni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so usmerjeni v kakovostni 

in vrhunski šport ter se vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez (v 

nadaljevanju: NPŠZ). Programi so razdeljeni na naslednje starostne stopnje: 

 

 športni programi ŠVOM US otrok do 11. leta starosti: cicibanke, cicibani (CI/CE): 

o Sofinancira se do 200-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

 športni programi ŠVOM US otrok do 13. leta starosti: mlajše deklice, mlajši dečki 

(MDE/MDI): 

o Sofinancira se do 240-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

 športni programi ŠVOM US otrok do 15. leta starosti: starejše deklice, starejši dečki 

(SDE/SDI): 

o Sofinancira se do 280-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 



 

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor športnih 

programov Športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so natančneje 

opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c (od 14. leta dalje), 3b in 4b. 

 

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

Ovrednoteni so športni programi mladine od 15. do 19. leta starosti, ki je usmerjena v 

kakovostni in vrhunski šport ter se vključuje v tekmovalne sisteme NPŠZ. Programi so razdeljeni 

na dve starostni skupini: 

 

 športni programi ŠVOM US mladine do 17. leta starosti: mlajše mladinke, mlajši mladinci 

(MME/MMI): 

o Sofinancira se do 320-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

 Športni programi ŠVOM US mladine do 19. leta starosti: starejše mladinke, starejši mladinci 

(SME/SMI): 

o Sofinancira se do 320-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor športnih 

programov Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so natančneje 

opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c, 3b in 4b. 

 

Preglednice: 

 

PREGLEDNICA 1b 
PREDPISANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI 

ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

       

  TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

 
CI/CE     

do 11 let 

MDI/MDE     

do 13 let 

SDI/SDE     

do 15 let 

MMI/MME 

do 17 let 

SMI/SME     

do 19 let 
ČI/ČE 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 8 8 8 8 6 6 

              

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 12 12 12 12 12 12 

             

MISELNE IGRE 8 8 8 6 6 4 

       



INDIVIDUALNI ŠPORTI: atletika, 

avto moto športi, badminton, balinanje, 

borilni športi, dviganje uteži, kolesarstvo, 

konjeništvo, nordijsko smučanje, planinstvo, 

plavanje, tenis, ples, idr.  
 

KOLEKTIVNI ŠPORTI: ameriški nogomet, košarka, 

nogomet, odbojka, ples-skupine, rokomet, idr. 

 

PREGLEDNICA 2a RAZVRŠČANJE V KAKOVOSTNE NIVOJE 

  

 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

 USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSEŽKI 

 ZA UVRSTITEV V KAKOVOSTNE NIVOJE 

MR nivo:     MEDNARODNI 

RANG  

Za uvrstitev v mednarodni rang lahko kandidirajo 

ŠVOM US v skladu z zakonom (od 14. leta dalje). 

1. nivo:        DRŽAVNI RANG 1  
Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ.  

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  4 in več športnikov s kategorizacijo mladinskega 

razreda. 

2. nivo:        DRŽAVNI RANG 2  
Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NPŠZ.  

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  2 ali 3 športnike s kategorizacijo mladinskega razreda. 

3. nivo:        REGIJSKI RANG  
Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠZ. 

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  Tekmovalna skupina. 

 

PREGLEDNICA 2c 
DODATEK ZA 

KATEGORIZACIJO 

   

Kategorizacija (razred) točke/športnik 

svetovni 1000 

mednarodni 500 

perspektivni 200 

državni  50 

mladinski 50 

 

PREGLEDNICA 3b 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR  

ŠPORTNIH PROGRAMOV 

       

  TEKMOVALNI PROGRAMI: ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 



DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO 
CI/CE     

do 11 let 

MDI/MDE     

do 13 let 

SDI/SDE     

do 15 let 

MMI/MME     

do 17 let 

SMI/SME     

do 19 let 
ČI/ČE 

3. nivo: REGIJSKI RANG 80 120 140 160 160 160 

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2 120 160 200 240 240 240 

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1 200 240 280 320 320 320 

MR nivo: MEDNARODNI RANG           400 

 

PREGLEDNICA 4b MERILA ZA IZRAČUN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

  

   TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI      

kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 

(točke)             0 15 30 

konkurenčnost športne panoge     NEOLIMPIJSKA OLIMPIJSKA 

(točke)           0 10 

lokalni pomen športne panoge (tradicija v letih)     1-4 5-9 10-14 15+ 

(točke)           0 4 7 10 

število športnikov in razširjenost (registracija v 

NPŠZ) 
1-17 18-31 32-47 48+ 

(točke)         0 10 20 30 

uspešnost športne panoge (preglednici 2a in 2b)   III. nivo II. nivo I. nivo MR 

(točke)           0 7 14 20 

          

  
Korekcijski 

faktor 
          

  število točk korekcijski faktor*   

    0-24     1,0     

    25-49     1,1     

    50-74     1,2     

    75-100     1,3     

  
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 

priznanih ur športnih programov iz preglednice 3b 
  

 

 

C. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (KŠ/VŠ) 

 

1. Kakovostni šport (KŠ) 

Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo 

objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe 

vrhunskega športa. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov in ekip na uradnih 

tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ) do naslova državnega 

prvaka. 



 

 športni programi odraslih: člani, članice (ČI/ČE): 

o Sofinancira se do 320-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor športnih 

programov Kakovostnega športa, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 2c, 3b in 

4b. 

 

2. Vrhunski šport (VŠ) 

Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja kategoriziranih 

športnikov, z upoštevanjem sistema kategorizacije športnikov, ki ga določa zakon. 

 

 športni programi VŠ kategoriziranih športnikov: 

o Sofinancira se do 400-urni program kategoriziranih športnikov: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor športnih 

programov Vrhunskega športa, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 2c, 3b in 4b. 

 

3. Šport invalidov 

Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov športa invalidov 

na kakovostni in vrhunski ravni. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov in ekip 

na uradnih tekmovanjih NPŠZ. 

 

 športni programi invalidov: 

o Sofinancira se 320-urni program za skupine: 

 strokovni delavec: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor športnih 

programov Športa invalidov, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 2c, 3b in 4b. 

 

Preglednice: 

 

PREGLEDNICA 1b 
PREDPISANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI 

ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

       

  TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

 
CI/CE     

do 11 let 

MDI/MDE     

do 13 let 

SDI/SDE     

do 15 let 

MMI/MME 

do 17 let 

SMI/SME     

do 19 let 
ČI/ČE 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 8 8 8 8 6 6 



              

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE 12 12 12 12 12 12 

             

MISELNE IGRE 8 8 8 6 6 4 

       

INDIVIDUALNI ŠPORTI: atletika, 

avto moto športi, badminton, balinanje, 

borilni športi, dviganje uteži, kolesarstvo, 

konjeništvo, nordijsko smučanje, planinstvo, 

plavanje, tenis, ples, idr.  
 

KOLEKTIVNI ŠPORTI: ameriški nogomet, košarka, 

nogomet, odbojka, ples-skupine, rokomet, idr. 

 

PREGLEDNICA 2b RAZVRŠČANJE V KAKOVOSTNE NIVOJE 

  

 
VRHUNSKI ŠPORT: VŠ, ŠI 

 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSEŽKI ZA UVRSTITEV 

V KAKOVOSTNE NIVOJE 

MR nivo:     MEDNARODNI 

RANG  

Kolektivne športne panoge:  

Doseženo mesto na uradnem državnem tekmovanju, 

  ki omogoča nastop na tekmah evropskega nivoja. 

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  Kategoriziran športnik perspektivnega, mednarodnega 

ali svetovnega razreda v skupini. 

 KAKOVOSTNI ŠPORT: KŠ, ŠI 

NIVO 
POTREBNI TEKMOVALNI DOSEŽKI ZA UVRSTITEV 

V KAKOVOSTNE NIVOJE 

1. nivo:        DRŽAVNI RANG 1  
Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ.  

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  4 in več športnikov s kategorizacijo državnega razreda. 

2. nivo:        DRŽAVNI RANG 2  

Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP 

NPŠZ.  

    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  2 ali 3 športnike s kategorizacijo državnega razreda. 

3. nivo:        REGIJSKI RANG  
Kolektivne športne panoge:  

Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠZ in/ali  

  nastopanje v nižjih ligaških tekmovanjih NPŠZ.  



    

  Individualne športne panoge in miselne igre:  

  Tekmovalna skupina. 

 

PREGLEDNICA 2c 
DODATEK ZA 

KATEGORIZACIJO 

   

Kategorizacija (razred) točke/športnik 

svetovni 1000 

mednarodni 500 

perspektivni 200 

državni  50 

mladinski 50 

 

PREGLEDNICA 3b 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR  

ŠPORTNIH PROGRAMOV 

       

  TEKMOVALNI PROGRAMI: ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI 

DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO 
CI/CE     

do 11 let 

MDI/MDE     

do 13 let 

SDI/SDE     

do 15 let 

MMI/MME     

do 17 let 

SMI/SME     

do 19 let 
ČI/ČE 

3. nivo: REGIJSKI RANG 80 120 140 160 160 160 

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2 120 160 200 240 240 240 

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1 200 240 280 320 320 320 

MR nivo: MEDNARODNI RANG           400 

 

PREGLEDNICA 4b MERILA ZA IZRAČUN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

  

   TEKMOVALNI PROGRAMI ŠVOM US, KŠ, VŠ, ŠI      

kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 

(točke)             0 15 30 

konkurenčnost športne panoge     NEOLIMPIJSKA OLIMPIJSKA 

(točke)           0 10 

lokalni pomen športne panoge (tradicija v letih)     1-4 5-9 10-14 15+ 

(točke)           0 4 7 10 

število športnikov in razširjenost (registracija v 

NPŠZ) 
1-17 18-31 32-47 48+ 

(točke)         0 10 20 30 

uspešnost športne panoge (preglednici 2a in 2b)   III. nivo II. nivo I. nivo MR 

(točke)           0 7 14 20 

          



  
Korekcijski 

faktor 
          

  število točk korekcijski faktor*   

    0-24     1,0     

    25-49     1,1     

    50-74     1,2     

    75-100     1,3     

  
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 

priznanih ur športnih programov iz preglednice 3b 
  

 

 

Č. ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZ) 

 

1. Športna rekreacija (RE) 

Ovrednoteni so športni programi športne rekreacije, namenjene odraslim, socialno in 

zdravstveno ogroženim skupinam, ter invalidom. V primeru, da športni program vodi 

usposobljen strokovni delavec, se vrednost programa poveča za faktor 1,25. 

 

 športno rekreativni programi odraslih: 

o Sofinancira se 80-urni program za skupine: 

 športni program: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

 športno rekreativni programi socialno in zdravstveno ogroženih skupin: 

o Sofinancira se 80-urni program za skupine:  

 športni program: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

 športno rekreativni programi invalidov: 

o Sofinancira se 80-urni program za skupine: 

 športni program: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Športne rekreacije, so natančneje opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a. 

 

2. Šport starejših (ŠST) 

Ovrednoteni so rekreativni programi, namenjenim starejšim od 65 let. V primeru, da športni 

program vodi usposobljen strokovni delavec, se vrednost programa poveča za faktor 1,25. 

 

 rekreativni programih starejših od 65 let 

o Sofinancira se 80-urni program za skupine: 

 športni program: 1 točka/ura. 

 športni objekt: 1 točka/ura. 

 



Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih programov 

Športa starejših, so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a. 

 

Preglednice: 

 

PREGLEDNICA 1a 
PREDPISANO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI 

ZA ŠTEVILO PRIZNANIH UR ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI   

  
ŠVOM PR 

do 5 let 

ŠVOM PR 

6 - 19 let 
ŠŠTU ŠVOM PP 

RE (65-)   

ŠST (65+) 
RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 10 16 16 8 16 8 

 

PREGLEDNICA 3a 
ŠTEVILO PRIZNANIH UR  

ŠPORTNIH PROGRAMOV 

              

  PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

ŠPORTNI PROGRAM 
ŠVOM PR    

do 5 let 

ŠVOM PR 

6 - 19 let 
ŠŠTU ŠVOM PP 

RE (65-)   

ŠST (65+) 
RE (ŠI) 

VSE ŠPORTNE PANOGE 60 80 80 80 80 80 

 

 

PREGLEDNICA 4a MERILA ZA IZRAČUN KOREKCIJSKEGA FAKTORJA 

          

   PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 

cena (znižanje cene športnega programa za vrednost sofinanciranja) NE DA 

(točke)               0 10 

kompetentnost strokovnih delavcev       NE DELNO DA 

(točke)             0 15 30 

število vadečih         1-39 40-89 90-149 150+ 

(točke)           0 20 40 60 

          

  
Korekcijski 

faktor 
          

  število točk korekcijski faktor*   

    0-24     1,0     

    25-49     1,1     

    50-74     1,2     

    75-100     1,3     

  
*korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število 

priznanih ur športnih programov iz preglednice 3a 
  

 



 

D. STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU (SNŠ) 

 

1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu 

Ovrednoteni so programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se jih 

udeležujejo in jih izvajajo posamezni izvajalci športnih programov. Programi usposabljanja 

morajo biti verificirani pri Strokovnem svetu za šport Republike Slovenije ali pri strokovnih 

organih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

 

 programi za pridobitev strokovne usposobljenosti in programi za pridobitev licence za 

vodenje ekipe: 

o Sofinancirajo se programi za pridobitev strokovne usposobljenosti: 

 usposabljanje: 50 točk/udeleženec 

 pridobitev licence: 20 točk/udeleženec 

 

Za prijavljene športne programe se uporablja merilo deficitarnosti, ki se uporablja za 

ugotavljanje potreb po usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev. 

 

Deficitarnost športnih programov se izračuna z naslednjim koeficientom deficitarnosti (kd): 

𝑘𝑑 =
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑐𝑒𝑣

š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛 ∗
 

 
* Skupina v kolektivni športni panogi šteje najmanj 12 udeležencev in v individualni športni panogi najmanj 8 udeležencev. 

 

Glede na koeficient deficitarnosti se izvajalcem športnih programov določi korekcijski faktor, ki 

se ga pomnoži s številom točk, ki jih je izvajalec športnih programov pridobil skladno z merili 

5. točke 4. člena tega pravilnika (preglednica 5). 

 

 
 

IV. 

(Predviden obseg javnih sredstev in obdobje sofinanciranja) 

Predviden obseg javnih sredstev za leto 2019 je: 

 za sofinanciranje športnih programov prostočasnega športa mladih do 50.000,00 evrov, 

 za sofinanciranje športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport do 300.000,00 evrov, 

 za sofinanciranje športnih programov kakovostnega in vrhunskega športa do 

100.000,00 evrov, 

 za sofinanciranje športnih programov športa za zdravje do 38.000,00 evrov in 

 za sofinanciranje športnih programov strokovnih nalog v športu do 12.000,00 evrov. 

0,50+ 0,5

koeficient deficitarnosti (Kd) korekcijski faktor*

0,00 - 0,24 1,5

0,25 - 0,49 1,0

PREGLEDNICA 5
KOREKCIJSKI FAKTOR

na koeficient deficitarnosti



 

 

Izbrani izvajalci športnih programov morajo dodeljena sredstva izčrpati v proračunskem letu 

2019. 

 

V. 

(Prijava na razpis, razpisni rok, način oddaje vloge in dodatne informacije) 

Obrazec za prijavo na javni razpis (vloga) je v obliki Excel tabele na voljo na spletni strani Občine 

Domžale: www.domzale.si in na spletni strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale: 

www.zavod-sport-domzale.si. 

 

Rok za oddajo vloge je 9.1.2019. 

 

Vloga mora biti praviloma oddana po elektronski poti na elektronski naslov 

vlozisce@domzale.si, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN 

REKREATIVNIH PROGRAMOV«. 

 

Prijavitelj mora k izpolnjeni vlogi v obliki Excel tabele obvezno priložiti še: 

 vlogo, pretvorjeno v PDF obliko in podpisano z elektronskim podpisom, ali 

 lastnoročno podpisano vlogo v PDF obliki. 

 

Vlogo v zaprti ovojnici z zgornjim pripisom lahko oddate tudi osebno v vložišču Občine 

Domžale, soba številka 4., ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, 

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. 

 

Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju. 

 

Ob izdaji odločbe o izbiri Občina Domžale prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o 

sofinanciranju. Če se prijavitelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 

sofinanciranje. 

 

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva 

neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri 

Občini Domžale. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 

 

Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. 

 

Občina Domžale o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s 

tem dokončna. 

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za šport in 

rekreacijo Domžale (01/ 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času trajanja razpisa nudil 

strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo, ter na Oddelek za družbene dejavnosti 

(01/ 724 13 05, druzbene.dejavnosti@domzale.si). 

 

http://www.domzale.si/
http://www.zavod-sport-domzale.si/
mailto:vlozisce@domzale.si
mailto:info@sport-domzale.si
mailto:druzbene.dejavnosti@domzale.si
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