MERILA, POGOJI IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI BELTINCI
I. UVOD
Ta merila so sestavni del pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Beltinci, ki ga
je sprejel Občinski svet Občine Beltinci na svoji 15. seji dne 12.04.2012.
Merila so izdelana na osnovi Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 4/00, 31/00), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije.
Pri razvrstitvi športnih društev v skupine in razrede ter pri obdelavi drugih podatkov, ki
vplivajo na višino sofinanciranja, se upoštevajo evidence panožnih športnih zvez oziroma
druge uradne evidence in stanje na dan 31. 12. v letu pred letom za katerega se pripravlja
predlog delitve sredstev.
II. RAZVRSTITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV V SKUPINE IN RAZREDE
Glede na vsebino njihovega delovanja se športna društva zaradi medsebojne primerljivosti
razvrstijo v skupine.
-

V 1. skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v
individualnih športih in katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

-

V 2. skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v
kolektivnih športih in katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.

-

V 3. skupini so osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi športnorekreativnimi vsebinami in katerih člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za
naslov državnega prvaka.

-

V 4. skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.

Namen razvrščanja v razrede je zagotoviti različnost sofinanciranja delovanja in programov
društev glede na pomen v občini.
Športna društva 2. skupine se razvrstijo v tri razrede na podlagi števila točk doseženih po
kriteriju razširjenosti športne panoge v občini in uspešnosti oziroma kakovosti športnih
dosežkov.
Upravičencem za sofinanciranje programa športa iz 1. in 4. skupine in upravičencem iz
3. skupine, ki se ukvarjajo z individualnimi športi se sofinancira ustrezen delež samo za tiste
vključene, ki so občani Občine Beltinci.
Upravičencem za sofinanciranje programov športa iz 2. skupine in upravičencem iz
3. skupine, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športi in, ki vključujejo manj kot 50% udeležencev
programa, ki so občani Občine Beltinci se delež sofinanciranja zmanjša za 1/2.
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Razširjenost panoge na nivoju občine:
– športna panoga z več kot 100 registriranimi tekmovalci…4 točke
– športna panoga z 50 do 100 registriranih tekmovalcev…..3 točke
– športna panoga z do 50 registriranih tekmovalcev………..2 točki
Uspešnost člani/ekipa:
– I. državna liga……… 4 točke
– II. državna liga ……..3 točke
– III. državna liga …….2 točki
– nižje lige ……………1 točka
V I. razred se razvrstijo športna društva, ki dosežejo 6 ali več točk.
V II. razred se razvrstijo športna društva, ki dosežejo 4 ali 5 točk.
V III. razred se razvrstijo športna društva, ki dosežejo 3 ali manj točk.
III. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA
1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, vrtcev, šol in drugih izvajalcev.
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
- Zlati sonček
- Naučimo se plavati
- Ciciban planinec
- druge 60-urne športne dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci
Sofinancira se propagandno gradivo (športne knjižice, značke ...), strokovni kader, vstopnine
in prevozi.
Višina sofinanciranja: 0,5 točke na vadečega.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, šol in drugih izvajalcev.
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
- Zlati sonček
- Krpan
- Naučimo se plavati
- drugi 80-urni programi za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme
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Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, vstopnine in prevozi.
Višina sofinanciranja: 0,5 točke na vadečega.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
To so programi športnih društev in drugih izvajalcev za starostne kategorije od 6 do 15 let
(cicibanke in cicibani, mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice), ki nastopajo v
tekmovalnih sistemih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Izvajajo in sofinancirajo se:
- 120-urni programi za cicibane in cicibanke (6 do 11 let)
- 150-urni programi za mlajše dečke in deklice (12 in 13 let)
- 180-urni programi za starejše dečke in deklice (14 in 15 let)
Sofinancira se: tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader, materialni stroški,
nezgodno zavarovanje.
Višina sofinanciranja:
1. skupina: 5 točk za vadečega,
2. skupina, I. razred: 150 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, II. razred: 100 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, III. razred: 75 točk za skupino oz. sekcijo,
3. skupina: 25 točk za skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni občine se sofinancirajo:
- 80-urni programi za otroke s posebnimi potrebami.
Sofinancira se: strokovni kader.
Višina sofinanciranja: 100 točk za skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
3. Športna vzgoja mladine
Po vsebini so to lahko programi športnih društev, šol in drugih izvajalcev.
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3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:
- drugi 80-urni programi za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader, vstopnine in prevozi.
Višina sofinanciranja: 0,3 točka na vadečega.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
To so programi izvajalcev za starostne kategorije nad 15 do 20 let (mlajši mladinci in
mladinke, starejši mladinci in mladinke), ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih
športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Na ravni občine se sofinancirajo:
- 300-urni programi za mladino od 15 do 20 let
Sofinancira se: tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader.
Višina sofinanciranja:
1. skupina: 5 točk za vključenega,
2. skupina, I. razred: 150 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, II. razred: 100 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, III. razred: 75 točk za skupino oz. sekcijo,
3. skupina: 25 točk za skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Na ravni občine se sofinancirajo:
- 80 urni programi za mladino s posebnimi potrebami.
Sofinancira se: strokovni kader.
Višina sofinanciranja: 100 točk za skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
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4. Športna dejavnost študentov
Na ravni občine se sofinancirajo:
-

80-urni programi za študente

Sofinancira se: strokovni kader.
Višina sofinanciranja: 100 točk na skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
5. 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.
To so programi izvajalcev za starostne kategorije nad 20 let, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).
Na ravni občine se sofinancirajo:
- 300-urni programi
Sofinancira se: tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader, materialni stroški,
nezgodno zavarovanje.
Višina sofinanciranja: 200 točk na skupino oz. sekcijo.
Višina sofinanciranja:
1. skupina: 5 točk za vključenega,
2. skupina, I. razred: 300 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, II. razred: 150 točk za skupino oz. sekcijo,
2. skupina, III. razred: 100 točk za skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
6. 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 v športnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
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Sofinancira se: strokovni kader, materialni stroški, nezgodno zavarovanje za največ 400 ur
programa posameznika.
Višina sofinanciranja:
- 1. skupina: kategorizirani športnik 40 točk
- 2. skupina:
- če je skupina sofinancirana iz programov kakovostnega športa in je kategorizirani
posameznik; 15 točk na posameznika,
- če je kategorizirana celotna selekcija 40 točk na posameznika. (Program
kakovostnega športa se v tem primeru ne sofinancira).
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
7. Športna rekreacija
Na ravni občine se sofinancirajo:
- redni 80-urni programi športne rekreacije.
Sofinancira se: tekoče vzdrževanje športnih površin, strokovni kader.
Višina sofinanciranja:
- 30 točk na skupino oz. sekcijo,
- 0,2 na posameznika v individualnih športih.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
8. Šport invalidov
Na ravni občine se sofinancirajo:
- 80-urni programi redne vadbe invalidov.
Sofinancira se: strokovni kader.
Višina sofinanciranja: 100 točk na skupino oz. sekcijo.
Najem objekta se sofinancira v skladu s točko 11. (sofinanciranje najema telovadnice in
drugih športnih površin) teh meril.
9. Športne prireditve
Občina sofinancira praviloma prireditve, ki so organizirane s soglasjem občine, so namenjene
širšemu krogu tekmovalcev oziroma udeležencev in so odmevne v širšem prostoru. To pa so
lahko:
- mednarodne prireditve,
- športne prireditve na državni ravni,
- športne prireditve občinskega pomena,
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-

športno rekreacijska tekmovanja v obliki lig,
enkratna športno rekreacijska tekmovanja,
propagandne akcije.

Iz tega naslova se ne financirajo: redne tekme oziroma tekmovanja ekip, ki tekmujejo v
ligaških in turnirskih sistemih, prijateljske tekme, razni medulični vaški turnirji.
Sofinancira se: najem objekta, stroški organizacije, promocije in izvedbe prireditve.
Višina sofinanciranja:
– mednarodna prireditev s čez 100 aktivnimi udeleženci 150 točk,
– mednarodna prireditev z do 100 aktivnimi udeleženci 100 točk,
– domače prireditve s čez 100 aktivnimi udeleženci 100 točk,
– domače prireditve z do 100 aktivnimi udeleženci 50 točk,
– športno tekmovanje v obliki lig 30 točk,
– enkratna športno rekreacijsko tekmovanje oziroma prireditev 30 točk,
– propagandna akcija 30 točk.
10. Razvojne in strokovne naloge v športu
10.1. Delovanje športnih društev in športne zveze
Na ravni občine se sofinancira delovanje športnih društev in športne zveze.
Sofinancira se: osnovni materialni stroški, tekoče vzdrževanje društvenih prostorov. Pogoj za
sofinanciranje je urejena evidenca članstva in plačana članarina.
Višina sofinanciranja:
– delovanje športne zveze 200 točk,
– delovanje društva z manj kot 50 člani 20 točk,
– delovanje društva z več kota 50 člani 40 točk.
10.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni občine se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, ki poteka praviloma preko fakultete za šport, OKS-ZŠZ, nacionalnih panožnih zvez
ali preko ostalih izobraževalnih institucij.
Sofinancira se:
- za izobraževanje – 30% stroškov za izvajanje obveznih študijskih programov, ki se
izvajajo izven sedeža fakultete (predloži se račun fakultete),
- za usposabljanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in
sodnik – do 30% šolnine oziroma kotizacije,
- za izpopolnjevanje (seminarji, tečaji) – do 30% kotizacije.
Predlog za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ne vlagajo
posamezniki, ampak društva oziroma izvajalci, v katerih posamezniki delujejo.
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Vsak od izvajalcev lahko v enem letu vloži predlog za sofinanciranje usposabljanja največ
dveh kandidatov.
Sredstva za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
se izvajalcem nakažejo na podlagi predloženih računov.
10.3. Informatika in založniška dejavnost
Občina sofinancira do 50% stroškov za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani na internetu ter
za izdelavo informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti.
Občina sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih
športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50%
stroškov.
Sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani na internetu ter za izdelavo informacijskih
baz se izvajalcem nakažejo na podlagi predloženih računov.
11. Sofinanciranje najema telovadnice in drugih športnih površin
Sredstva za sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci se razdelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa in vrednotenja programov po zgoraj navedenih merilih.
Od skupnih sredstev za sofinanciranje športnih programov izvajalcev se odšteje del sredstev,
ki se nameni za sofinanciranje najema telovadnic in drugih športnih površin tako za objekte,
ki se nahajajo v Občini Beltinci kot tudi za vse ostale plačljive objekte izven občine. Ta
sredstva se društvom razdelijo v deležu, ki se določi na podlagi obsega števila ur najema, cene
ure najema in deleža sofinanciranja s strani občine.
Sredstva za sofinanciranje najema telovadnic in drugih objektov se izvajalcem nakažejo na
podlagi predloženih računov za najem.
Višina sofinanciranja:
- otrokom od 1-15 leta se sofinancira 75% stroškov najema telovadnice in drugih
športnih površin,
- vsem ostalim se sofinancira 50% stroškov najema telovadnice in drugih športnih
površin.
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