
KATALOG UPRAVIČENIH STROŠKOV JR LPŠ 2021 

Področje Vsebina Upravičeni stroški 

LPŠ 2  Delovanje NPŠZ 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 
20% odobrenih sredstev), pisarniški material in 
storitve,  stroški oglaševalskih storitev, 
elektronske storitve, računovodske storitve, 
telefon, stroški konferenc, seminarjev in 
simpozijev, najemnine, poštnina in kurirske 
storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
prostorov . 

LPŠ 3 

Delovanje nacionalnih športnih zvez na 
področju prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine ter Delovanje 
nacionalnih športnih zvez  na področju 
obštudijske športne dejavnosti 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 
20% odobrenih sredstev), pisarniški material in 
storitve,  stroški oglaševalskih storitev, 
elektronske storitve, računovodske storitve, 
telefon, stroški konferenc, seminarjev in 
simpozijev, najemnine, poštnina in kurirske 
storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za 
službena potovanja, stroški elektrike in ogrevanja 
prostorov . 

LPŠ 4 
Delovanje nacionalnih športnih zvez na 
področju športne rekreacije 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 
20% odobrenih sredstev), pisarniški material in 
storitve, stroški oglaševalskih storitev, elektronske 
storitve, računovodske storitve, telefon, stroški 
konferenc, seminarjev in simpozijev, najemnine, 
poštnina in kurirske storitve, prevozni stroški in 
storitve, izdatki za službena potovanja, stroški 
elektrike in ogrevanja prostorov . 

LPŠ 5 
Državna prvenstva na področju športa 
invalidov Stroški uporabe športnih objektov . 

LPŠ 6 Delovanje OKS-ZŠZ ter ZŠIS-SPK 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 
20% odobrenih sredstev), pisarniški material in 
storitve, stroški oglaševalskih storitev, elektronske 
storitve, računovodske storitve, telefon, stroški 
konferenc, seminarjev in simpozijev, najemnine, 
poštnina in kurirske storitve, prevozni stroški in 
storitve, izdatki za službena potovanja, stroški 
elektrike in ogrevanja prostorov . 

LPŠ 6a Delovanje zamejskih športnih zvez 

Delovanje zveze do 50%: stroški 
administrativnega dela (do višine 5% odobrenih 
sredstev za delovanje), pisarniški material in 
storitve, stroški oglaševalskih storitev, elektronske 
storitve, računovodske storitve, telefon, faks, 



stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, 
najemnine, poštnina in kurirske storitve, prevozni 
stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, 
stroški elektrike in ogrevanja prostorov.  

Projekt »Zamejska športna šola« do 50%: stroški 
dela strokovnega delavca, ki neposredno izvaja 
vadbo v programu namenjenemu pretežno športni 
vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport. 

LPŠ 7 
Mednarodna dejavnost nacionalnih 
panožnih športnih zvez - članarina 

Članarina v eni evropski in eni svetovni športni 
zvezi. POVRNEJO SE STROŠKI ČLANARIN, 
KI SO BILI DEJANSKO PLAČANI. 
UVELJAVLJANJE KOMPENZACIJ NI 
MOŽNO. 

LPŠ 8a 
Športno obnašanje - Dejavnost 
ambasadorja za šport, strpnost in Fair 
play Stroški prevozov, nastanitve, telefonov. 

LPŠ 10 Športni oddelki v srednjih šolah 

GIMNAZIJE: 

Dopolnilno delo strokovnega kadra ki ni 
sofinanciran iz javnih virov vlagatelja (psiholog, 
fizioterapevt, športni koordinator) meritve in 
spremljanje gibalnih, morfoloških in 
funkcionalnih sposobnosti dijakov. 

SREDNJE STROKOVNE IN POKLICNE ŠOLE: 

Dopolnilno delo strokovnega kadra ki ni 
sofinanciran iz javnih virov vlagatelja (psiholog, 
fizioterapevt, športni koordinator, profesor-
mentor, ki v šoli ali na daljavo opravlja 
individualno pedagoško delo), meritve in 
spremljanje gibalnih, morfoloških in 
funkcionalnih sposobnosti dijakov. 

LPŠ 11 Celoletni športni programi obštudijskih 
športnih dejavnosti 

Delo strokovno izobraženega delavca ali 
strokovno usposobljenega delavca z najvišjo 
stopnjo usposobljenosti, ki neposredno izvaja 
vadbo in je vpisan v razvid strokovnih delavcev v 
športu ter uporaba/najem športnih objektov in 
površin za šport v naravi za izvedbo celoletnih 
športnih programov obštudijskih športnih 
dejavnosti. 

LPŠ 13 Tekmovanja pod okriljem FISU Sofinancira se stroške, ki so neposredno povezani 
s študenti - tekmovalci (prevozni stroški za 
tekmovalce, nastanitev za tekmovalce, prijavnina 



za tekmovalce, zdravstveno zavarovanje za 
tekmovalce). Stroški, povezani z udeležbo 
strokovnega kadra (trenerja) niso upravičen 
strošek. 

LPŠ 14 Štipendije nadarjenih in VŠ Stroški štipendij. 

LPŠ 15 
Priprave in nastopi državnih 
reprezentanc otrok in mladine 

Stroški administrativnega dela (do višine 5% 
odobrenih sredstev), stroški neposredno vezani na 
priprave in nastope (prevozi, gorivo, nastanitve, 
dnevnice, prehrana, stroški dela strokovnih 
delavcev, ki so vpisani v razvid strokovnih 
delavcev v športu, stroški fizioterapije, zdravniške 
storitve, prijavnine, stroški meritev ipd.) Stroški 
državnih prvenstev, stroški vezani na 
organizacijo tekmovanj in nagrade športnikom 
niso upravičeni stroški. 

LPŠ 15a Priprave in nastopi državnih članskih 
reprezentanc 

Plače in druga povračila stroškov dela (do višine 
20% odobrenih sredstev), pri čemer morajo biti 
strokovni delavci vpisani v razvid strokovnih 
delavcev v športu, stroški neposredno vezani na 
priprave in nastope (prevozi, gorivo, nastanitve, 
dnevnice, prehrana, stroški fizioterapije, 
zdravniške storitve, prijavnine, stroški meritev 
ipd.) Stroški državnih prvenstev,  stroški 
vezani na organizacijo tekmovanj in nagrade 
športnikom niso upravičen strošek. 

LPŠ 16 
Priprave in udeležba na mednarodnih 
več panožnih športnih tekmovanjih ( 
OKS in SPK) 

Stroški neposredno vezani na priprave in udeležbo 
(prevozi, gorivo, nastanitve, dnevnice, prehrana, 
stroški fizioterapije, zdravniške storitve, 
prijavnine, stroški meritev) 

LPŠ 16a Sklad vrhunskih športnikov Do višine določene v pogodbi za posamezne 
športnike. 

LPŠ 17 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje Stroški zavarovanja. 

LPŠ 18 
Celoletni športno rekreativni programi, 
ki imajo visoko pozitiven zdravstveni 
učinek 

Uporaba/najem športnih objektov in površin za 
šport v naravi, delo strokovnega delavca z 
ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenostjo, ki 
neposredno izvaja vadbo in je vpisan v razvid 
strokovnih delavcev v športu ter organizacijski 
stroški (stroški dela, pisarniški material in 
storitve, stroški oglaševalskih, tiskarskih, 
elektronskih in računovodskih storitev, telefon,   
elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, 
prevozni stroški in storitve), ki ne smejo presegati 
5% odobrenih sredstev. 



LPŠ 21 
Javno obveščanje v športu o športni 
vzgoji otrok in mladine ter športni 
rekreaciji Stroški produkcije. 

LPŠ 22 Spremljanje pripravljenosti športnikov Stroški meritev. 

LPŠ 22a Razvoj diagnostike 
Stroški razvoja diagnostične opreme v športu ter 
razvoj novih metod treninga in novih merilnih 
postopkov. 

LPŠ 23 Dopinška testiranja na nacionalni ravni Stroški testiranj ter nacionalne kampanje. 

LPŠ 24 Prireditev "Športnik leta" Stroški prireditve. 

LPŠ 25 Nacionalna kampanja za spodbujanje 
športnega obnašanja  

Stroški dela in materialni stroški povezani s 
kampanjo. 

LPŠ 26 
Pilotski programi povezovanja športnih 
in invalidskih ter dobrodelnih društev in 
zvez 

Uporaba/najem športnih objektov in površin za 
šport v naravi ter delo strokovno izobraženega 
delavca za izvedbo pilotskih programov, pri 
čemer mora biti le ta vpisan v razvid strokovnih 
delavcev v športu. 

LPŠ 29 

Športno-družabne medgeneracijske 
prireditve, ki imajo pomemben 
pozitiven zdravstveni učinek in so 
namenjene pretežno starejšim 

Materialni stroški za izvedbo prireditev (najem, 
stroški promocije, nagrade, priznanja, 
prevozi,ozvočenje, zdravniške storitve) pri čemer 
organizacijski stroški ne smejo presegat 5% 
odobrenih sredstev. 

 


