Objavljeno v Našem časopisu št. 463/18 z dne, 1. 10. 2018

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS,
št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 22.
člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 530/15) je Občinski svet Občine Vrhnika na
27. redni seji dne 27. 9. 2018 sprejel

ODLOK
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VRHNIKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev
sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini
Vrhnika (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v
nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.

2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh
področjih športa, ki se uresničujejo tako, da:
- se zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje nacionalnega programa športa, in
sicer programov, ki so v javnem interesu občine,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

3. člen
Izvajalci LPŠ so:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občini,
- zavodi, pravne osebe in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu
z zakonom, ki ureja ustanove,
- lokalne skupnosti,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji,
- zasebni športni delavci.

4. člen
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
- imajo za prijavljene športne programe:
o zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti) in prostorske (sklenjeno
pogodbo o najemu ali uporabi objekta, dokazilo o lastništvu objekta ali pogodbo o
vzdrževanju objekta) pogoje, razen pri programih, ki se izvajajo v/na brezplačnem

prostoru ter ustrezno izobražene ali usposobljene strokovne delavce za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroškov za izvedbo programa,
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v
obsegu najmanj 60 ur (razen če je obseg izvajanja posameznega programa v
merilih drugače opredeljen),
o izvajajo programe za prebivalce občine (razen, če je v merilih drugače
opredeljeno),
o evidenco o udeležencih programa,
o športna društva in zveze društev imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o
plačani članarini članov.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci športa.
5. člen
(1)
Občina sofinancira šport v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju
načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji, na
naslednjih področjih:
A. Športni programi
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine
1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3.3 Občinska panožna športna šola
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
6.1 Športna vzgoja invalidov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
6.2 Kakovostni šport invalidov
6.3 Vrhunski šport invalidov
6.4 Športna rekreacija invalidov
7. Športna rekreacija
8. Šport starejših
B. Razvojne dejavnosti v športu
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2. Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna
podpora programov
3. Založništvo v športu
4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
C. Organiziranost v športu
1. Delovanje športnih organizacij
D. Športne prireditve in promocija športa
E. Športni objekti
(2) Za izbor in finančno vrednotenje posameznih področij LPŠ so določena merila in kriteriji
za vrednotenje in izbor programov, ki vsebujejo:
- programe, ki so v javnem interesu,
- kriterije vrednotenja posameznih programov,
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- za športne programe njihov obseg in elemente vrednotenja,
- razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost za programe
tekmovalnega športa.
(3) Vrednotenje programov se izraža v točkah. Vrednost točke se določi na podlagi višine
sredstev, zagotovljenih v proračunu, deleža sredstev za posamezno področje oziroma
programa v LPŠ in skupnega števila točk, ki jih dosežejo izbrani prijavitelji v posameznem
področju oziroma programu.
(4) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor programov športa so sestavni del tega odloka.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
(1) LPŠ sprejme občinski svet.
(2) Z LPŠ se določi vsebine in programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev in obseg
sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
(3) Pred sprejetjem LPŠ mora občinski svet pridobiti mnenje Izvršnega odbora Športne
zveze Vrhnika. Ta mora mnenje podati najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga LPŠ, ki
mu mora biti priložena analiza o izvedbi predhodnega LPŠ. V nasprotnem primeru se
šteje, da je mnenje podano.

III. JAVNI RAZPIS
7. člen
(1) Na podlagi sprejetega LPŠ občina najmanj enkrat letno izvede javni razpis. Javni razpis
se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
(2) Pred objavo javnega razpisa župan s sklepom imenuje komisijo, ki vodi postopek javnega
razpisa.
(3) Mandat članov komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši
pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
(4) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije imenovani na
predlog Športne zveze Vrhnika (najmanj en predstavnik kolektivnih in en predstavnik
individualnih športnih panog). Predsednika komisije imenuje komisija na svoji prvi seji
soglasno izmed svojih članov. V kolikor imenovanje ni možno, predsednika imenuje
župan.
(5) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev,
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski
skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma
skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo
druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne
povezave).
(6) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(7) Če je član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz
komisije in se to evidentira v zapisniku.
(8) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.
Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna
absolutna večina članov, za odločanje pa navadna večina članov.

Vsebina razpisa in objava
8. člen
(1) Javni razpis se objavi na podlagi sklepa župana.
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(2) Razpis mora vsebovati predvsem:
- naziv in sedež izvajalca razpisa;
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
- predmet javnega razpisa;
- navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril;
- predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma
elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(3) Z dnem objave razpisa je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo
in dvig razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni
podatki, ki bodo vlagatelju omogočili izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
(4) Javni razpis se objavi istočasno v občinskem glasilu, na spletni strani občine in na
spletni strani javnega zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v
nadaljevanju: zavod).
(5) Javni razpis se objavi najkasneje 45 dni po sprejemu LPŠ, oziroma v prvi številki
Našega časopisa, ki izide po sprejemu LPŠ.
(6) Rezultate javnega razpisa se objavi javno, in sicer na spletni strani zavoda, najkasneje
en mesec po podpisu pogodb z izvajalci LPŠ.
(7) Strokovna in administrativna dela za potrebe razpisa, vključno s pripravo razpisne
dokumentacije, opravlja zavod.

Postopek razpisa
9. člen
(1) Vloga na razpis mora vsebovati:
- podatke o vlagatelju (naziv, sedež, e-naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika,
matična in davčna številka, številka transakcijskega računa, ime in priimek kontaktne
osebe, tel. številka kontaktne osebe);
- navedbo vsebin in programov, za katere prijavitelj kandidira;
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če prijavitelj prijavlja več programov znotraj iste vsebine, mora:
- vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
(3) Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
(4) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne
odpiraj – vloga« z navedbo razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko
označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen
javni razpis.
(5) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
10. člen
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem
razpisu. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge, v pravilno izpolnjenem in označenem
ovitku.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Komisija na odpiranju vlog ugotavlja ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba
in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
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kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
imena navzočih članov komisije,
naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
ugotovitve o popolnosti posamezne vloge oz. o nepopolnosti posamezne vloge ter
navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(7) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
-

11. člen
(1) Komisija najkasneje v roku 8 dni po končanem odpiranju vlog pisno pozove vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni
in ne daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom
občinske uprave zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(3) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih vrednoti v skladu z merili in pripravi
predlog razdelitve proračunskih sredstev. Komisija v postopku vrednotenja vlog od
vlagateljev lahko zahteva dodatne informacije. Dodatne informacije in pojasnila lahko pridobi
tudi od drugih pristojnih organizacij.
(4) O delu komisije se vodi zapisnik, iz katerega je za vsakega vlagatelja razvidno, kateri
programi so uvrščeni v LPŠ, njihov obseg in število udeležencev programa.
Za programe, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v LPŠ, mora biti v zapisniku naveden
razlog. Zapisnik komisije je sprejet, če ga potrdi večina prisotnih članov komisije.
(5) V kolikor na posamezno razpisano vsebino ni bilo prijav, se sredstva v sorazmernem
deležu s sprejetim LPŠ porazdelijo med športne programe navedene v točki A, prvega
odstavka 5. člena tega odloka.
(6) Na podlagi predloga komisije o izbranih in neizbranih programih z odločbo odloči
občinska uprava najkasneje v 90 dneh od datuma odpiranja vlog.
(7) Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembo odloka.
12. člen
(1) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri, izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje letnega programa športa.
13. člen
Pritožbeni postopek
(1) Vlagatelj, 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 izvajalcu razpisa. Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri
je s tem dokončna.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
14. člen
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(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ se sklenejo pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V
pogodbi se opredeli:
- naziv in naslov izvajalca;
- vsebino in obseg izbranega programa;
- čas realizacije programa;
- višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev;
- način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev;
- vračilo sredstev, ki jih mora izvajalec ob ugotovljeni nenamenski porabi vrniti v
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
- obveznost poravnanih vseh obveznosti izvajalca iz predhodnih koledarskih let do
občine in zavoda, po potrebi pa tudi do drugih občinskih javnih zavodov, pred
nakazilom sredstev izvajalcu;
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani program v skladu s pogodbo.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja delavec
zavoda, pristojen za področje športa. Zavod mora omogočiti občinski upravi vpogled v
dokumentacijo, vezano na javni razpis, izvajanje programov in namensko porabo dodeljenih
sredstev.
(3) V kolikor se ugotovi, da se programi ne izvajajo v obsegu, opredeljenem v pogodbi, se
sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku,
se izvede postopek izterjave.
(4) O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku na
predpisanem obrazcu zavodu predložiti:
- poročilo o izvedbi sofinanciranih programov;
- finančno poročilo o izvedbi posameznih programov.
(5) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem
javnem razpisu občine.
VI. UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
16. člen
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno
izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,
imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
(2) Izvajalci LPŠ imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih
športnih objektov pred drugimi uporabniki. Prednost med izvajalci LPŠ imajo izvajalci za
izvajanje programov po naslednjem vrstnem redu:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine in športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter športna
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- šport starejših,
- kakovostni šport in kakovostni šport invalidov,
- vrhunski šport in vrhunski šport invalidov,
- športna rekreacija in športna rekreacija invalidov.
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(3) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega
programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za
šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
(4) Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v
javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih
športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, pred drugimi
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.
VII. PREHODNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
športa v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 423/2015).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika, Našem
časopisu.

Številka: 007-3/2018 (3-01)
Datum: 27. 9. 2018

OBČINA VRHNIKA
Župan
Stojan Jakin
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MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
A. Športni programi
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine
1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3.3 Občinska panožna športna šola
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
6.1 Športna vzgoja invalidov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
6.2 Kakovostni šport invalidov
6.3 Vrhunski šport invalidov
6.4 Športna rekreacija invalidov
7. Športna rekreacija
8. Šport starejših
B. Razvojne dejavnosti v športu
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2. Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna
podpora programov
3. Založništvo v športu
4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
C. Organiziranost v športu
1. Delovanje športnih organizacij
D. Športne prireditve in promocija športa
E. Športni objekti
A. Športni programi
I. Kriteriji za vrednotenje športnih programov
1. Splošni kriteriji izbire in vrednotenja športnih programov
a) Izvajalci športnih programov, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko
kandidirajo le s svojimi člani in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in
dokazila o plačani članarini.
b) Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem
programu.
c) Programe se vrednoti v obsegu dejanskega izvajanja, vendar ne več kot je
opredeljeno z merili.
d) Pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba oziroma
usposobljenost za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu.
e) Pogoj za vrednotenje objekta je pogodba o uporabi objekta, pogodba o najemu
objekta, pogodba o vzdrževanju objekta ali dokazilo o lastništvu objekta, razen za
programe športnih panog za objekte, uporaba katerih je možna le ob plačilu karte
oziroma vstopnice.
f) V primeru odstopanja števila udeležencev v vadbeni skupini od velikosti vadbene
skupine, opredeljene v posameznih programih, se v programu vrednoti število
udeležencev v deležu glede na velikost vadbene skupine, opredeljene v merilih,

8

vendar ne več kot je največje število udeležencev posameznega programa določenih
v merilih.
2. Kriteriji vrednotenja prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije
invalidov, športne rekreacije in športa starejših
1. Vrednoti se udeležence programov s prebivališčem v občini, ki niso vključeni v
tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju NPŠZ) oz.
Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (v nadaljevanju ZŠISPOK). Izjema so programi »1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih«, kjer
se vrednotijo udeleženci, ki so registrirani v panožni zvezi ter tekmujejo na neuradnih
tekmovanjih v okviru NPŠZ.
2. Propagando gradivo se vrednoti le v primeru, če le-to ni brezplačno. V merilih je
opredeljeno število točk na posameznega udeleženca.
3. Ne vrednoti se uporabe objektov izven občine, razen uporabe plavalnega bazena za
tečaj prilagajanja na vodo in tečaj za neplavalce.
4. Šolska športna tekmovanja se vrednoti le v tistih športnih panogah, v katerih se na
šoli v skladu z letnim delovnim načrtom šole izvaja interesna športna dejavnost.
5. Ne vrednoti se programov, ki se izvajajo:
- v času poslovanja vrtca in šole (razen tečaja prilagajanja na vodo in tečaja za
neplavalce),
- v okviru obveznega programa v osnovni šoli in
- v okviru razširjenega programa v osnovni šoli, v kolikor ga vodi strokovni delavec
šole oziroma plačilo zunanjega strokovnega sodelavca zagotavlja šola.
3. Kriteriji vrednotenja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, športne vzgoje invalidov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega
športa, kakovostnega športa invalidov, vrhunskega športa in vrhunskega športa invalidov
a) Udeleženci programov so lahko le športniki, registrirani v NPŠZ oziroma ZŠI – POK v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji, in sicer:
- Športniki v individualnih in miselnih športnih panogah, ki so pred letom, za
katerega je objavljen razpis, tekmovali v tekmovalnem sistemu NPŠZ oz. ZŠI POK. V najnižji starostni kategoriji je lahko vključenih 50 % športnikov, ki so
registrirani samo v NPŠZ in ne izpolnjujejo kriterija udeležbe na tekmovanjih.
- Športniki v kolektivnih športnih panogah, ki so vključeni v tekmovalni sistem NPŠZ
v času prijave na javni razpis.
b) V programih mora biti vključenih najmanj 70 % udeležencev s stalnim prebivališčem v
občini.
c) V programu vrhunskega športa in vrhunskega športa invalidov se vrednoti vse
vrhunske športnike, ne glede na kraj prebivališča.
d) Udeleženca programa se vrednoti samo v eni starostni kategoriji, ki je v skladu s
tekmovalnimi kategorijami NPŠZ v uradnem tekmovalnem sistemu, ki ga potrdi OKS
– ZŠZ.
e) V kolektivnih športnih panogah se v posamezni starostni kategoriji v programih
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport lahko
vrednoti več vadbenih skupin, v kolikor so samostojno vključene v uradni tekmovalni
sistem NPŠZ.
f) Kategorijo mlajših članov in članov se uvrsti v programe v kategorije, ki veljajo za
pridobitev kategorizacije v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.
g) V vrhunskem športu se vrednoti udeležence programa, ki so v skladu s Pogoji, pravili
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji
objavi OKS-ZŠZ pred objavo razpisa navedeni kot člani športnega društva s
sedežem na Vrhniki in imajo naziv športnika olimpijskega razreda (v nadaljevanju
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OR), svetovnega razreda (v nadaljevanju SR) ali mednarodnega razreda (v
nadaljevanju MR).

II. Razvrstitev športnih panog
Športne panoge, v katerih se izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport ter programe kakovostnega in vrhunskega športa, so razvrščene
v tri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah
3. skupina: izvajalci miselnih športnih panog
Miselne športne panoge se razvrsti v samostojno skupino, v kolikor se v občini izvajajo
programi v najmanj treh miselnih športnih panogah, v nasprotnem primeru se jih razvrsti
znotraj individualnih športnih panog.
Športne panoge se znotraj vsake skupine razvrsti v razrede glede na razširjenost in
uspešnost na osnovi podatkov, pridobljenih na javnem razpisu in izpolnjenih kriterijih za
vrednotenje programov.
1. Razširjenost
V sistemu točkovanja se kot kazalce za razširjenost športne panoge upošteva:
1. Število registriranih športnikov, uvrščenih v programe izvajalcev LPŠ.
2. Število registriranih športnikov, uvrščenih v programa športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
3. Število vseh registriranih športnikov v NPŠZ, po podatkih OKS-ZŠZ v začetku
koledarskega leta, za katerega je objavljen razpis.
2. Uspešnost
V sistemu točkovanja se kot kazalci za kakovost športnih dosežkov upoštevajo:
- število kategoriziranih športnikov, objavljenih v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo
razpisa, navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini

Razred
kategorizacije

OR

SR

MR

PR

DR

MLR

Število točk

16

12

8

6

3

2

PR=perspektivni razred DR= državni razred, MLR = mladinski razred
-

naslova državnega prvaka* v individualnih športnih panogah od 12.leta dalje. Izjema
velja za individualne panoge, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski
kategoriji nastopajo mlajši od 18 let. Pri teh se upoštevajo naslovi državnih prvakov
od 10. leta dalje.
KATEGORIJA
MDI

SDI

KAD

ML

ČL

Število točk
posameznik

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ekipa

0,8

1,2

1,6

2

2,4

-

naslov državnih prvakov* in nivo tekmovanja ekip** v kolektivnih športnih panogah
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NASLOV
DRŽAVNEGA
PRVAKA

NASTOPANJE V LIGI
Državne lige
I.

II.

III.

IV.

Regionalne
lige

Število točk

KATEG.

SDI
3
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
KAD
4
2
1,6
1,2
0,8
0,4
ML
5
2,5
2
1,5
1
0,5
ČL
6
3
2,4
1,8
1,2
0,6
*Upošteva se osvojene naslove državnih prvakov v tekmovalnih kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS – ZŠZ.
**Vrednoti se vključenost vseh ekip v uradni tekmovalni sistem NPŠZ. Če sistem tekmovanj v
posamezni starostni kategoriji poteka samo v okviru ene lige, se vključenost ekipe vrednoti s
½ točkami.
3. Vrednotenje dobljenih rezultatov
a) Vsako športno panogo se vrednoti v vsaki od spremenljivk razširjenosti in uspešnosti v
deležu, glede na skupno število točk v vsaki od spremenljivk.
b) Na podlagi vsote spremenljivk, ki določajo razširjenost in uspešnost, se določi povprečna
vrednost spremenljivke.
c) Glede na dosežene vrednosti se športne panoge znotraj vsake skupine razdeli v tri
razrede, in sicer:
Razred
1
2
3

Vrednost razširjenosti
nadpovprečna
nadpovprečna
podpovprečna
podpovprečna

Vrednost uspešnosti
nadpovprečna
podpovprečna
nadpovprečna
podpovprečna

d) Glede na razvrstitev športne panoge v razred se končno število dobljenih točk v programu
množi s pripadajočim faktorjem, in sicer v individualnih športnih panogah:
Razred
1
2
3

Faktor
1,3
1
0,8

in v kolektivnih športnih panogah:
Razred
1
2
3

Faktor
1,2
1,1
1

III. Merila za vrednotenje športnih programov
Programe se vrednoti v točkah. Vrednost programa predstavlja vsoto točk, ki jih prejme
izvajalec na osnovi dobljenih točk za program. V nadaljevanju kratice v preglednicah
pomenijo:
• TP - število točk programa predstavlja zmnožek ur programa izvajalca in koeficienta
med številom uvrščenih v program in velikostjo vadbene skupine iz meril
• TSK - število točk za strokovni kader predstavlja zmnožek med TP in faktorjem
strokovnega kadra iz preglednice 9 ali 10
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•

TO - število točk za objekt predstavlja zmnožek TP in faktorja objekta iz preglednice
11
• TKŠ – število točk, ki jih pridobi izvajalec za vsakega kategoriziranega športnika
• TPG = število točk za propagandno gradivo
• TT = število točk za šolsko športno tekmovanje
V preglednicah navedene točke za strokovni kader in objekt predstavljajo izračun ob
predpostavki, da je:
- velikost vadbene skupine izvajalca enaka kot je navedena v preglednicah,
- obseg programa enak kot je naveden v preglednicah,
- strokovni kader vrednoten s faktorjem 1 in
- objekt, ki ga uporablja izvajalec vrednoten s faktorjem 1.
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema športne programe, namenjene otrokom
in mladini, ki niso vključeni v uradni tekmovalni sistem NPŠZ in so vzgojno naravnani.
Iz sredstev LPŠ se sofinancira programe celoletne vadbe, promocijske športne programe (v
celoti ali delno), če niso sofinancirani iz drugih javnih virov in udeležbo na regijskih šolskih
športnih tekmovanjih v športnih panogah, za katere šola izvaja program interesne športne
dejavnosti.
1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi so namenjeni predšolskim otrokom. 10-urni tečaj prilagajanja na vodo je namenjen
predšolskim otrokom ali učencem prvega razreda v sklopu programa »Naučimo se plavati«.
Preglednica 1.1
Naziv programa

Vel.
skupine

Celoletna vadba
Tečaj prilagajanja na
vodo
Mali sonček, Zlati
sonček
Ciciban planinec *

Ure

Program Str.kad.

Objekt

Prop.grad.

20

60

TP
60

TSK
60

TO
60

TPG
/

10

10

10

10

10

1

/

/

/

/

/

1,5

10

7,5

7,5

7,5

/

1,5

* V programu Ciciban planinec se vrednoti do 5 planinskih izletov v trajanju posameznega
izleta v obsegu 1,5 ure.
1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi so namenjeni osnovnošolskim otrokom (do starosti 15 let). 10-urni tečaj
prilagajanja na vodo je namenjen predšolskim otrokom ali učencem prvega razreda v sklopu
programa »Naučimo se plavati«. 15-urni tečaj za neplavalce je namenjen neplavalcem v
sklopu programa »Naučimo se plavati« in se izvaja v šestem razredu osnovne šole. Šolska
športna tekmovanja predstavljajo nadgradnjo šolske interesne športne dejavnosti.
Preglednica 1.2
Naziv programa
Celoletna vadba
Tečaj – prilagajanje
na vodo
Tečaj za neplavalce

Vel.
skupine

Ure

20

80

TP
80

TSK
80

TO
80

TPG
/

10

10

10

10

10

1

10

15

15

15

15

/

Program Str.kad. Objekt Prop.grad. Tekm.
TT
/

/

12

Zlati sonček, Krpan
Ciciban planinec*
Mladi planinec**
Pohodi in planinski
izleti ***
Šolska športna
tekmovanja

/
15
15

/
10
48

/
10
48

/
10
48

/
/
10

1,5
1,5
1,5

/
/
/

15

48

48

48

48

/

/

/

/

/

/

/

/

30

* V programu Ciciban planinec se vrednoti do 5 planinskih izletov v trajanju posameznega
izleta v obsegu 2 uri.
** V programu Mladi planinec se vrednoti do 8 planinskih izletov v obsegu 6 ur. Za 20 % ur
programa se vrednoti zaprti objekt (učilnice, klubski prostori).
*** V programu pohodov in izletov se vrednoti pohode in planinske izlete, ki niso vključeni v
program Mladi planinec. Vrednoti se do 8 planinskih izletov oz. pohodov v obsegu 6 ur.
Taborni prostor se vrednoti le v primeru, če se programi izvajajo v okviru planinskega tabora.
1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine
Programi so namenjeni srednješolski mladini (do 19. leta starosti).
Preglednica 1.3
Naziv programa
Celoletna vadba
Pohodi in planinski
izleti*

Vel.
skupine

Ure

Program Str.kad.

20

80

TP
80

15

48

48

Objekt

TSK
80

TO
80

48

48

* V programu planinski izleti se vrednoti do 8 planinskih izletov v obsegu 6 ur. Taborni
prostor se vrednoti le v primeru, če se programi izvajajo v okviru planinskega tabora.
1.4 Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih
Programi so namenjeni osnovnošolskim otrokom do starosti 12 let, ki so registrirani v
panožni zvezi ter tekmujejo v okviru NPŠZ. V programu vadbe se vrednotita strokovni kader
in objekt v dveh starostnih kategorijah. Do dopolnjenega 10. leta (CI, CE) in od 10. do
dopolnjenega 12. leta (PDI/PDE-pripravljalni dečki/deklice). Vrednoten program se v
individualnih športnih panogah poveča za 10 %, v kolektivnih športnih panogah pa za 30 %
točk.
Preglednica 1.4 – Športna vzgoja otrok v pripravljalnih programih
Vel.
Naziv programa
Ure Program Str.kad.
skupine
TP
TSK
Preglednica 8 180
180
180
CI, CE
Preglednica 8 240
240
240
PDI, PDE

Objekt
TO
180
240

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti enako kot
programe prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine, s tem da je
velikost vadbene skupine v vsakem programu manjša za 50 %.
3.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
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3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se v programu
vadbe vrednotita strokovni kader in objekt v dveh starostnih kategorijah. Vrednoten program
se v individualnih športnih panogah poveča za 10 %, v kolektivnih športnih panogah pa za 30
% točk.
Preglednica 2 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Vel.
Naziv programa
Ure Program Str.kad.
Objekt
skupine
TP
TSK
TO
Preglednica 8 240
240
240
240
MDI, MDE*
Preglednica 8 330
330
330
330
SDI, SDE
* MDI/MDE od 10 let do dopolnjenega 12. leta. Velja samo za individualne olimpijske športne
discipline, kjer lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo mlajši od 18 let.
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se v
programu vadbe vrednotita strokovni kader in objekt v dveh starostnih kategorijah. Za
kategoriziranega športnika z nazivom MLR pridobi izvajalec 45 točk, PR pridobi izvajalec 60
točk. Vrednoten program se v individualnih športnih panogah poveča za 10 %, v kolektivnih
športnih panogah pa za 30 % točk.
Preglednica 3 – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Kategorizacija
Vel.
Naziv programa
Ure Program Str.kad.
Objekt
skupine
MLR
PR
TKŠ
TKŠ
TP
TSK
TO
Preglednica 8 440
440
440
440
KAD, KADE
45
60
Preglednica 8 440
440
440
440
ML, MLE
3.3 Občinska panožna športna šola
Naziv občinske panožne športne šole pridobi izvajalec LPŠ pod naslednjimi pogoji:
• Izvajalec mora imeti v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport, športnike v vseh starostnih kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega na OKS – ZŠZ.
• Izvajalec mora imeti v program uvrščene športnike v kakovostnem ali vrhunskem
športu.
• Ob vrednotenju programov doseže najmanj 1000 točk (TP).
V kolikor ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje občinske panožne športne šole, zaposlenega
strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo športne smeri in opravljenim strokovnim izpitom,
se izvajalcu sofinancira plača zaposlenega strokovnega delavca v višini bruto zneska
minimalne plače, ki velja v času razpisa.
Izvajalcu, ki preseže 1000 točk (TP), se za preseženi del strokovni kader vrednoti v skladu z
merili.
4. Kakovostni šport
V program kakovostnega športa so uvrščeni aktivni registrirani športniki, v kategoriji članov.
V programu vadbe se izvajalcem vrednoti objekt. Za kategoriziranega športnika z nazivom
DR pridobi izvajalec 75 točk. Vrednoten program se v individualnih športnih panogah poveča
za 10 %, v kolektivnih športnih panogah pa za 30 % točk.
Preglednica 4
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Naziv programa
ČL
Individualne
športne panoge

Vel. skupine

Preglednica 8

Nivo
tekmovanja
/

1. DL
2. DL
3. DL
Preglednica 8
4. DL
Regionalne
lige

Kolektivne
športne panoge

Ure

Program

Objekt

TP

TO

320

320

320

320
280
240
220

320
280
240
220

320
280
240
220

200

200

200

Kategorizacija
DR
TKŠ

75

5. Vrhunski šport
V program vrhunskega športa so uvrščeni aktivni športniki s statusom OR, SR, MR. V
programu vadbe se vrednotita strokovni kader in objekt. V kolektivnih športnih panogah se
kot vrhunski šport vrednoti ekipa, v kateri sta najmanj dva športnika s statusom vrhunskega
športnika. Za kategoriziranega športnika pridobi 130 točk za športnika MR in 160 točk za
športnika SR in 190 točk za OR. Vrednoten program se v individualnih športnih panogah
poveča za 10 %, v kolektivnih športnih panogah pa za 30 % točk.
Preglednica 5
Naziv
programa

Vel.
skupine

Ure

Individualne
šp. panoge

Preglednica
8

Kolektivne

Preglednica
8

800

Program Str.kad.

Objekt

TP

TO

TSK

800

800

800

Kategorizacija
MR
SR
OR
TKŠ

130
šp. panoge

800

800

800

160

190

800

6. Šport invalidov
Navedene športne programe invalidov se vrednoti kot je navedeno, le da je velikost vadbene
skupine v vsakem programu manjša za 50 %.
6.1 Športna vzgoja invalidov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport kot športna vzgoja
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
6.2 Kakovostni šport invalidov kot kakovostni šport.
6.3 Vrhunski šport invalidov kot vrhunski šport.
6.4 Športna rekreacija invalidov kot športna rekreacija in šport starejših.
7. Športna rekreacija
V program so vključene osebe, starejše od 19 let, ki niso vključene v uradne tekmovalne
sisteme NPŠZ. V programu športne rekreacije se vrednoti celoletne programe, ki imajo visok
zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
Vrednotita se strokovni kader in objekt. Ob celoletnih programih se vrednoti tudi planinske
izlete (do 10 izletov v trajanju do 8 ur).
Preglednica 6
Naziv programa

Vel.
skupine

Ure

Program Str.kad.
TP

TSK

Objekt
TO

15

Celoletna vadba

20

80

80

80

80

Planinski izleti,
pohodništvo

20

80

80

80

80

8. Šport starejših
V programe športa starejših so vključene osebe, starejše od 65 let in razširjene družine. V
programu se vrednoti celoletne gibalne programe. Vrednotita se strokovni kader in objekt. Ob
celoletnih programih se vrednoti tudi planinske izlete (do 10 izletov v trajanju do 8 ur).
Preglednica 7
Naziv programa

Vel.
skupine

Ure

Program Str.kad.

Celoletna vadba

20

80

TP
80

Planinski izleti,
pohodništvo

20

80

80

Objekt

TSK
80

TO
80

80

80

IV. Velikost vadbenih skupin
V programih
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport in
- vrhunski šport
se kot osnovna velikost vadbene skupine, za katero je mogoče pridobiti celotno število točk
programa v posamezni športni panogi in starostni kategoriji, upošteva naslednjo velikost:

Preglednica 8
Individualne športne panoge in miselne športne panoge
ML
MLE

KŠ – VŠ

6
10
5
9
8

6
8
5
8
8

6
6
5
8
8

8

6

6

6

8
/
8
8
10
8 parov
7
10
/
8

8
/
6
6
8
6 parov
6
8
6
8

6
6
6
6
6
6 parov
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6 parov
6
6
6
6

Športna panoga

MDI
MDE

SDI
SDE

KAD
KADE

Alpinizem- šp. plezanje
Atletika
Avtomobilizem
Balinanje
Borilni športi
Gimnastika
ritmična/akrobatika/orodna
Konjeništvo
Letalstvo-jadralno pad.
Lokostrelstvo
Namizni tenis
Navijaštvo
Ples športni
Smučanje alpsko
Smučanje teki
Strelstvo trap
Strelstvo zračna puška

8
12
/
8

8
12
5
8
8

10
8
/
10
10
/
/
7
12
/
10

16

Šah
Tenis

/
10

10
8

8
6

6
6

6
6

Velikost skupine v individualnih športnih panogah v pripravljalnih programih (1.5) do 12 let
CI
CE
12
7
10

PDI
PDE
12
8
10

10

/

10
10
20
12 parov
7
12
10
10
10

10
/
10
10 parov
/
/
/
10
/

Športna panoga
Atletika
Borilni športi
Balinanje
Gimnastika
ritmična/akrobatika/orodna
Lokostrelstvo
Namizni tenis
Navijaštvo
Ples športni
Smučanje alpsko
Smučanje teki
Strelstvo zračna puška
Šah
Tenis
Kolektivne športne panoge

ML
MLE

KŠ – VŠ

10
10
16
12
12

10
10
16
12
12

10
10
16
12
12

16

16

16

Športna panoga

SDI
SDE

KAD
KADE

Košarka
Mali nogomet
Nogomet
Odbojka
Rokomet

10
10
12
12
12

Druge panoge

16

Velikost skupine v kolektivnih športnih panogah v pripravljalnih programih do 12 let

Košarka
Mali nogomet
Nogomet
Odbojka
Rokomet

CI
CE
10
10
10
12
12

PDI
PDE
10
10
12
12
12

Druge panoge

16

16

Športna panoga

KŠ = kakovostni šport, VŠ = vrhunski šport
V. Strokovni kader
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V športnih programih se vrednoti ustrezno izobražen oziroma usposobljen strokovni kader, ki
je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovne delavce se vrednoti na podlagi pogodbe med izvajalcem in strokovnim delavcem.
V vsakem programu se vrednoti en strokovni delavec. Za vrednotenje vodenja programa s
strani strokovnega delavca z zakonsko predpisano ustrezno usposobljenostjo oz. izobrazbo
se uporablja faktor iz preglednice:
Preglednica 9
Strokovni
delavec
Korekcijski
faktor

Usposobljenost Usposobljenost Usposobljenost Izobrazba
1. stopnja*
2. stopnja
3. stopnja
**
0,8

1

1,5

2

*Strokovne delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem
prehodnem obdobju (3 leta).
**Strokovnemu delavcu s 3. stopnjo usposobljenosti, ki vodi program: Športna vzgoja
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ali Vrhunski šport se upošteva korekcijski
faktor 2.
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje
korekcijske faktorje:
Preglednica 10
Strokovni
delavec ***
Korekcijski
faktor

Usposobljenost Usposobljenost Izobrazba
1. stopnja
2. stopnja
****
1

1,5

2

***Strokovni delavec, ki bo na novo pridobil usposobljenost v prehodnem obdobju, se
vrednoti po preglednici št. 10.
****Strokovnemu delavcu z 2. stopnjo usposobljenosti, ki vodi program »Športna vzgoja
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ali Vrhunski šport« in je imel v preteklosti
v individualni panogi, ki jo trenira, kategorizacijo višjo od DR ali v kolektivni panogi, če je igral
najmanj 2 leti v 1. slovenski ligi oz. primerljivi tuji ligi, se upošteva korekcijski faktor 2.
VI. Objekti
1. Vrednotenje športnih objektov
V športnih programih se vrednoti uporabo objekta, ki ga izvajalec uporablja za izvajanje
programa vadbe, s faktorji iz preglednice 11.
Preglednica 11
Zaprti objekti
Športna dvorana A. M. Slomška 3/3
Športna dvorana A. M. Slomška 1/3
Športna dvorana A. M. Slomška – galerija
Večnamenski objekt pri OŠ I. Cankarja
Mala telovadnica pri OŠ I. Cankarja
Telovadnica Partizan Vrhnika
Fitnes
Telovadnica v Kulturnem centru Vrhnika

faktor
6,75
2,25
0,87
2,50
1,50
2,00
0,56
2,01

18

Telovadnica razredne stopnje OŠ I. Cankarja
Vrtec Stara Vrhnika
Strelišče Črni orel (10 strelnih mest)
Strelišče zračna puška (12 strelnih mest)
Lokostrelska dvorana
Dvorana za borilne športe – 1
Dvorana za borilne športe – 2
Učilnice, klubski prostori
Plezalni center Verd
Dvorane gasilskih domov, krajevnih skupnosti,
športne dvorane izven občine Vrhnika
Pokriti bazeni

2,25
1,17
1,00
1,20
1,20
1,83
1,83
0,96
1,40
1,00
2,50

Odprti objekti
Glavno nogometno igrišče Vrhnika
1,74
Pomožno nogometno igrišče Vrhnika
0,80
Pomožno nogometno igrišče z umetno travo
1,70
(Vrhnika)
Nogometno igrišče z umetno travo (DREN)
1,20
Nogometno igrišče Drenov Grič
1,00
Travnata igrišča za mali nogomet (po KS)
0,50
Atletski poligon Vrhnika
1,04
Peščeno teniško igrišče
0,64
Igrišče za odbojko na mivki
0,64
Asfaltne ploščadi
0,30
Strelišče trap
1,00
Lokostrelski poligon
0,30
Balinišče
0,40
Odprti bazen
1,00
Smučišče
1,50
Tekaške smučarske proge
0,10
Planinske poti, taborni prostori
0,10
Konjeniški poligoni
0,30
Poligon za avtomobilizem
0,50
Vzletna steza za jadralno padalstvo
0,50
2. Razmerje vrednotenja uporabe zaprtih in odprtih objektov
Pri vrednotenju ur programa za objekt se upošteva razmerje med uporabo odprtega in
zaprtega objekta iz preglednice 12.
Preglednica 12
Športna panoga
Atletika
Balinanje

Zaprt objekt
40 %
20 %

Odprt objekt
60 %
80 %

Lokostrelstvo

40 %

60 %

Nogomet
Odbojka
Planinstvo
Smučanje alpsko
Smučanje teki

30 %
70 %
20 %
30 %
30 %

70 %
30 %
80 %
70 %
70 %
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Tenis

40 %

60 %

VII. Cena programa
V športnih programih se vrednoti tudi cena programa za udeleženca. V kolikor je program
plačljiv, se program vrednoti s faktorjem 1, v kolikor je program za udeležence brezplačen,
se vrednoti s faktorjem 1,1.
B. Razvojne dejavnosti v športu
1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
a) Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev, ki pri izvajalcih LPŠ opravljajo strokovno delo pod naslednjimi pogoji:
• Usposabljanje se izvaja po veljavnem programu usposabljanja, sprejetem v skladu z
Zakonom o športu.
• Po zaključenem usposabljanju strokovni delavec pridobi 2. stopnjo usposobljenosti za
opravljanje strokovnega dela v športu.
• Izpopolnjevanje – licenciranje se izvaja v skladu s pravili mednarodne športne zveze,
NPŠZ oziroma izdajatelja licenc.
Izvajalec lahko kandidira z dvema kandidatoma za pridobitev usposobljenosti. Za
izpopolnjevanje – licenciranje lahko izvajalec kandidira z vsemi usposobljenimi strokovnimi
delavci, ki pri izvajalcu opravljajo strokovno delo v športnih programih.
b) Kandidat, ki se mu sofinancira usposabljanje, se s pogodbo obveže, da bo pri izvajalcu
LPŠ v občini opravljal strokovno delo še najmanj eno leto po pridobljenem nazivu (stopnji
usposobljenosti).
Preglednica 13
Naziv programa
Usposabljanje – pridobitev usposobljenosti 2. stopnje
Usposabljanje – pridobitev usposobljenosti 1. stopnje
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje
Izpopolnjevanje – licenciranje

Št. točk/
kandidata
7
4
2
1

2. Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna
podpora programov
Iz proračuna občine se sofinancira:
➢ Spremljanje pripravljenosti športnikov
➢ Svetovanje pri vključevanju otrok v šport
Izvajalci te vsebine so organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za izvajanje teh
dejavnosti.
Preglednica 14
Naziv programa
Spremljanje pripravljenosti športnikov
Svetovanje pri vključevanju otrok v šport

Št. točk/
kandidata
2
1

3. Založništvo v športu
Iz proračuna občine se sofinancira tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja
športa, ki prispevajo k razvoju športne stroke in znanosti, izrazoslovju ter rasti športne
razgledanosti prebivalstva.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z
opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
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Preglednica 15
Naziv programa
Strokovna in znanstvena publikacija
Ostale publikacije

Št. točk
5
2

4. Znanstveno - raziskovalna dejavnost v športu
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje
izsledkov v prakso. Iz proračuna občine se vrednotijo projekti, če imajo izsledki raziskav
aplikativno vrednost za področje športa v občini in je zagotovljen sorazmeren delež drugih
financerjev.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela morajo izvajalci
predložiti projekt znanstveno – raziskovalnega dela. Izvajalec pridobi sredstva za
vrednotenje znanstveno – raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu,
kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o
opravljenih meritvah oz. anketiranju…; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi
podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Izvajalec lahko
kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz
projekta v enem letu (1. in 2. ; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno –
raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze). Vodja projekta znanstveno – raziskovalnega
dela mora imeti znanstveni naziv.
Projekt znanstveno – raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:
•
•
•
•

Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
Predmet, problem in namen dela
Cilji in hipoteze
Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in
metode obdelave podatkov)

Preglednica 16
Naziv programa
Celotna izvedba (meritve, obdelava rezultatov in
interpretacija) znanstveno – raziskovalnega dela,
pomembnega za razvoj športa v občini
Meritve in obdelava podatkov znanstvenoraziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa
v občini
Izvedba meritev za izdelavo znanstveno –
raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa
v občini

Št. točk/raziskavo
1. leto 2. leto 3. leto
21

17

10

11

7

-

4

-

-

5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Program omogoča centralno podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa
na lokalni ravni. Na lokalni ravni je ključni izvajalec Nacionalnega programa športa na tem
področju občinska športna zveza, občinski zavod za šport ali druge športne organizacije, ki
izvajajo tovrstno dejavnost.
Sofinancirajo se:
➢ Spletni in mobilni servisi v športu
➢ Razvoj in nakup poslovnih aplikacij za podporo poslovodenju športnih organizacij
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C. Organiziranost v športu
1. Delovanje športnih organizacij
Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in njihovih zvez
se iz proračuna občine zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in
dohodkov zaposlenih, za športne zveze pa tudi za stroške dejavnosti, ki jih izvajajo za svoje
člane oz. članice v smislu njihovega uspešnejšega delovanja.
Sofinancira se delovanje:
• Športnih društev, ki so na javnem razpisu izbrana kot izvajalec vsaj enega športnega
programa,
• Zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva na območju občine.
Športno društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino in 2
točki za vsakega člana društva, ki je registriran pri NPŠZ ter je vpisan v evidenco
registriranih in kategoriziranih športnikov.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne
športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk za vsako športno društvo z območja
občine, včlanjeno v zvezo in s plačano članarino.
Društva in zveze, s statusom društva delovanja v javnem interesu, pridobijo za svoje
delovanje še dodatnih 50 točk.
Preglednica 17
Št. točk/člana
Št. točk/registriranega člana
Št. točk/društvo
Status delovanja v javnem interesu

društvo
1
2
50

zveza

200
50

D. Športne prireditve in promocija športa
Iz LPŠ se sofinancirajo materialni stroški izvedbe športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne
kriterije, kot jih predpišejo javni sofinancerji in niso sofinancirane iz drugih občinskih javnih
sredstev. Izvajalcu se sofinancirata največ dve športni prireditvi.
1. Velike mednarodne športne prireditve, ki so v koledarju NPŠZ in mednarodne
športne zveze.
2. Druge mednarodne športne prireditve, ki so v koledarju NPŠZ in mednarodne
športne zveze.
3. Športne prireditve (razen tekmovanj v ligaškem sistemu v kolektivnih športnih
panogah) vključene v uradni tekmovalni sistem NPŠZ, na katerih lahko sodelujejo
le registrirani športniki in so v koledarju NPŠZ (npr. državno prvenstvo, pokalna
tekma, finalni turnir…).
4. Športne prireditve, na katerih lahko sodelujejo registrirani športniki in so
regijskega značaja.
5. Športno rekreativne prireditve, ki so uvrščene v koledar prireditev zveze, članice
OKS-ZŠZ ali v koledar športno rekreativnih prireditev.
6. Športno rekreativne prireditve, ki so objavljene v koledarju občinskih prireditev
oziroma na krajevno običajen način.
7. Promocijske prireditve, ki pripomorejo k razpoznavnosti športa in nimajo
tekmovalnega značaja (npr. Mini olimpijada, dan …).
Preglednica 18
Vrsta prireditve
1.
Velike mednarodne športne prireditve…

št. točk
100
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Druge mednarodne športne prireditve…
Športne prireditve, vključene v uradni
tekmovalni sistem NPŠZ…
Športne prireditve regijskega značaja (za
registrirane športnike)
Športno rekreativne prireditve, uvrščene v
koledar zveze, članice OKS ali v koledar
športno rekreativnih prireditev
Športno rekreativne prireditve, objavljene v
koledarju občinskih prireditev…
Promocijske prireditve

50
20
10
10

5
15

E. Športni objekti
Iz LPŠ se sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov
in površin za šport v naravi, novogradnjo športnih objektov, izjemoma tudi pripravo projektne
dokumentacije za največje investicijske projekte po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Prednost pri
sofinanciranju iz LPŠ imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so
brezplačno dostopne vsem (npr. otoki športa za vse, trimske steze, zunanja igrišča,
planinske, tekaške, kolesarske poti, naravna kopališča ipd).
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