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MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMEN
VSEBINA DOKUMENTA
Merila za izbor in vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini
Komen natančneje določajo pogoje in merila za izbor in sofinanciranje izvajanja področij in
programov letnega programa športa v Občini Komen.
Za uresničevanje javnega interesa v športu so opredeljeni načini vrednotenja naslednjih
področij športa:
1. športni programi
2. razvojne dejavnosti v športu
3. organiziranost v športu
4. športne prireditve in promocija športa.
NAČIN DOLOČANJA VIŠINE SOFINANCIRANJA
Za področja športa se višina sofinanciranja posameznih programov in področij izračuna na
podlagi točkovnega sistema. Vrednost področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo
izvajalci na osnovi na javni razpis oddanih prijav.
Vnaprej dogovorjeni pogoji in merila se v času trajanja javnega razpisa ne smejo spreminjati.
Finančna vrednost predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki
je določena glede na v letnem programu športa predvidena sredstva.
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi so posamezne oblike športa, ki imajo različne cilje in so programsko
prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim zmožnostim (znanju, sposobnostim, lastnostim
in motivaciji) in njihovi starosti. Športni programi so najbolj viden del športa in predstavljajo
praviloma strokovno organizirano in vodeno vadbo.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
Pri vrednotenju športnih programov se upoštevajo naslednji pogoji:
 celoletni športni programi so različni športni programi, ki se v obsegu najmanj 60 ur
izvajajo skozi vse leto. Takšen obseg predstavlja najmanj 30 vadbenih tednov po 2 uri
tedensko športne oz. gibalne vadbe,
 pri obsegu vadbe je ena (1) ura = 60 minut.
 tekmovalni športni programi:
 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, kakovostnega in vrhunskega športa se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani
pri NPŠZ,
 vrednotijo se le športniki, ki v letu financiranja dopolnijo 12 let.
 v programih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega dela, lahko izvajalci kot
dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do
20 % odobrenih sredstev za posamezni program. Volontersko delo mora biti v vlogi na
Javni razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega obrazca posameznega
programa.
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede:
 predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
 če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša,
 če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa,
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skupina se upošteva, če število udeležencev ne odstopa od minimalnega števila
udeležencev za več kot 50 %.

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega športne dejavnosti, ki nadgrajujejo
gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo ter obšolski športni
programi, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo
naslednji programi:
- celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
- programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevnih predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem
obsegu (tečaji, projekti, športni in planinski tabori, ipd.), ki jih ponujajo različni izvajalci.
Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov ter ustrezno strokovno
izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov.
Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se ovrednotijo s pripadajočim številom
točk iz naslednje preglednice:
merilo
število točk
opisnik
cena športnega programa
3
program je za vadeče brezplačen
2
vadeči krije do 50 % stroškov programa
1
vadeči krije več kot 50 % stroškov
programa
kompetentnost
strokovnih
v
programu
sodeluje
strokovno
5
delavcev
usposobljen ali izobražen kader
0
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
število vadečih
3
nad 21
2
15 do 20
1
5 do 14
0
manj kot 5
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 7 od 11 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja celoletnih športnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine se oblikuje na podlagi števila točk iz naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
CELOLETNI ŠPORTNI
PREDŠOLSKI
ŠOLOOBVEZNI
MLADINA
PROGRAMI (netekmovalni
(do 6 let)
(do 15 let)
(do 19 let)
programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št.
10
10 - 15
10 - 15
udeležencev
število ur vadbe/tedensko
2
2
2
število tednov
30
30
30
TOČKE/ŠPORTNI
60
60
60
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
60
60
60
KADER/SKUPINA
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Predlog financiranja programov v počitnicah in pouka prostih dnevih se oblikuje na podlagi
števila točk iz naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2
PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH
DNEVIH
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI:
PREDŠOLSKI
ŠOLOOBVEZNI
(v počitnicah in pouka prostih dneh)
(do 6 let)
(do 15 let)
velikost skupine/minimalno št.
10
15
udeležencev
število ur programa
20
20
TOČKE/ŠPORTNI
20
20
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
20
20
KADER/SKUPINA
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se
vrednoti le tiste programe izvajalcev, v katerih nastopajo športniki, ki so člani športnega
društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na
tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisani v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov na podlagi 32. člena ZŠpo-1.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport se sofinancirajo naslednji programi:
- celoletni programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
- dodatni programi športne vadbe.
Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati
v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo
status športnika mladinskega razreda in perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko
pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa in je športnik
naveden kot član društva s sedežem v Občini Komen.
Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov, ustrezno strokovno
izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov ter priprave in
udeležba na športnih tekmovanjih.
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Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se
ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
merilo
število točk
opisnik
kompetentnost
strokovnih
v
programu
sodeluje
strokovno
4
delavcev
usposobljen ali izobražen kader
0
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
konkurenčnost
športne
športna panoga je vključena v mednarodne
1
panoge
organizacije (je olimpijski šport)
0
športna panoga ni vključena v mednarodne
organizacije (ni olimpijski šport)
lokalni
pomen
športne
športna panoga ima uradno potrjen
1
panoge
tekmovalni sistem
0
športna panoga nima uradno potrjenega
tekmovalnega sistema
število športnikov oziroma
v športno panogo so vključeni športniki
1
razširjenost športne panoge
(mladinskega ali perspektivnega razreda)
po kategorizaciji OKS-ZŠZ
0
v športno panogo niso vključeni športniki
(mladinskega ali perspektivnega razreda)
po kategorizaciji OKS-ZŠZ
uspešnost športne panoge
1
športniki iz športne panoge se udeležujejo
mednarodnih tekmovanj
0
športniki iz športne panoge se ne
udeležujejo mednarodnih tekmovanj
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 5 od 8 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja celoletnih programov športnih društev na področju športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1
CELOLETNI PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA
PODROČJU ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN
MLADINE, USMERJENI V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
CELOLETNI ŠPORTNI
MLAJŠI
STAREJŠI
KADETI
MLADINCI
PROGRAMI
DEČKI/DEK DEČKI/DEK
(16-17 let)
(18-19 let)
(tekmovalni programi vadbe)
LICE
LICE
(12-13 let)
(14-15 let)
velikost skupine/minimalno št.
6-16
6-16
6-16
6-16
udeležencev: individualne
športne panoge, miselne igre
velikost skupine/minimalno št.
10-16
10-16
10-16
10-16
udeležencev: kolektivne športne
panoge
število ur vadbe/tedensko
4
4
6
6
število tednov
40
40
40
40
TOČKE/ŠPORTNI
160
160
240
240
OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI
160
160
240
240
KADER/SKUPINA
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Predlog financiranja dodatnih programov športne vadbe se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-2-2
DODATNI PROGRAMI ŠPORTNE
VADBE
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
(tekmovalni programi kategoriziranih
MLR
PR
športnikov)
minimalno št. udeležencev programa
1
1
TOČKE/ŠPORTNI
40
80
OBJEKT/UDELEŽENEC
TOČKE/STROKOVNI
40
80
KADER/UDELEŽENEC
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število
športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj
posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Kakovostni šport obsega programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v
članskih starostnih kategorijah, ki so registrirani skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjujejo pogojev
za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih NPŠZ do
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe kakovostnega športa se sofinancirajo naslednji programi:
- uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa,
- dodatni programi športne vadbe.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega
razreda (DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se
vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo
javnega razpisa in je športnik naveden kot član društva s sedežem v Občini Komen.
Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov.
Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi kakovostnega športa se ovrednotijo
preglednice:
merilo
število točk
kompetentnost
strokovnih
4
delavcev
0
konkurenčnost
panoge

športne

lokalni
panoge

športne

pomen

1
0
1
0

s pripadajočim številom točk iz naslednje
opisnik
v
programu
sodeluje
strokovno
usposobljen ali izobražen kader
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
športna panoga je vključena v mednarodne
organizacije (je olimpijski šport)
športna panoga ni vključena v mednarodne
organizacije (ni olimpijski šport)
športna panoga ima uradno potrjen
tekmovalni sistem
športna panoga nima uradno potrjenega
tekmovalnega sistema
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v športno panogo so vključeni športniki
državnega razreda po kategorizaciji OKSZŠZ
0
v športno panogo niso vključeni športniki
državnega razreda po kategorizaciji OKSZŠZ
uspešnost športne panoge
1
športniki iz športne panoge se udeležujejo
mednarodnih tekmovanj
0
športniki iz športne panoge se ne
udeležujejo mednarodnih tekmovanj
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 5 od 8 točk.
1

Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja programov kakovostnega športa se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1
KAKOVOSTNI
ŠPORT
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
ČLANI
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev:
6-16
individualne športne panoge, miselne igre
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev:
10-22
kolektivne športne panoge
število ur vadbe/tedensko
4
število tednov
40
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
240
Predlog financiranja dodatnih programov športne vadbe se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2
DODATNI PROGRAMI ŠPORTNE VADBE
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE
KATEGORIZACIJA
VADBE (tekmovalni programi
DR
kategoriziranih športnikov)
minimalno št. udeležencev programa
1
TOČKE/ŠPORTNI
80
OBJEKT/UDELEŽENEC
1.4 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. V program vrhunskega športa
so uvrščeni kategorizirani športniki olimpijskega (OR), svetovnega (SR) ali mednarodnega
razreda (MR).
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe vrhunskega športa se sofinancirajo naslednji programi:
- programi športnih društev na področju vrhunskega športa,
- dodatni programi športne vadbe.
Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobijo dodatne točke za programe športne
vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ
pred objavo javnega razpisa in je športnik naveden kot član društva s sedežem v Občini
Komen.
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Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov, ustrezno strokovno
izobražen oziroma usposobljen kader ter priprave in udeležba na največjih športnih
tekmovanjih.
Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi vrhunskega športa se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje
preglednice:
merilo
število točk
opisnik
kompetentnost
strokovnih
v
programu
sodeluje
strokovno
4
delavcev
usposobljen ali izobražen kader
0
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
konkurenčnost
športne
športna panoga je vključena v mednarodne
1
panoge
organizacije (je olimpijski šport)
0
športna panoga ni vključena v mednarodne
organizacije (ni olimpijski šport)
1
lokalni
pomen
športne
športna panoga ima uradno potrjen
panoge
tekmovalni sistem
0
športna panoga nima uradno potrjenega
tekmovalnega sistema
število športnikov oziroma
v športno panogo so vključeni športniki
1
razširjenost športne panoge
(olimpijskega
ali
svetovnega
ali
mednarodnega razreda) po kategorizaciji
OKS-ZŠZ
0
v športno panogo niso vključeni športniki
(olimpijskega
ali
svetovnega
ali
mednarodnega razreda) po kategorizaciji
OKS-ZŠZ
uspešnost športne panoge
1
športniki iz športne panoge se udeležujejo
mednarodnih tekmovanj
0
športniki iz športne panoge se ne
udeležujejo mednarodnih tekmovanj
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 5 od 8 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja programov vrhunskega športa se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1
PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV
NA PODROČJU VRHUNSKEGA
ŠPORTA
VRHUNSKI ŠPORT
ČLANI
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev:
6-16
individualne športne panoge, miselne igre
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev:
10-22
kolektivne športne panoge
število ur vadbe/tedensko
12
število tednov
45
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
540
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
540
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Predlog financiranja dodatnih programov športne vadbe se oblikuje na podlagi števila točk iz
naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2
DODATNI PROGRAMI ŠPORTNE VADBE
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE KATEGORIZA KATEGORIZA KATEGORIZA
(tekmovalni programi vrhunskega športa)
CIJA
CIJA
CIJA
MR
SR
OR
minimalno št. udeležencev programa
1
1
1
TOČKE/ŠPORTNI
80
120
120
OBJEKT/UDELEŽENEC
TOČKE/STROKOVNI
80
120
120
KADER/UDELEŽENEC
1.5 ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja različne pojavne oblike športne dejavnosti odraslih oziroma
različnih pojavnih oblik družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti,
tekmovanja ali zabave.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe športne rekreacije se sofinancira naslednji program:
- celoletni ciljni športnorekreativni programi.
Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov ter ustrezno strokovno
izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne rekreacije, ki
imajo visok zdravstveni učinek.
Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi športne rekreacije se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje
preglednice:
merilo
število točk
opisnik
cena športnega programa
3
program je za vadeče brezplačen
2
vadeči krije do 50 % stroškov programa
1
vadeči krije več kot 50 % stroškov
programa
kompetentnost
strokovnih
v
programu
sodeluje
strokovno
5
delavcev
usposobljen ali izobražen kader
0
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
število vadečih
3
nad 21
2
15 do 20
1
5 do 14
0
manj kot 5
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 7 od 11 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov se oblikuje na podlagi
števila točk iz naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1
ŠPORTNA
REKREACIJA
ŠPORTNA REKREACIJA
(netekmovalni programi redne vadbe)
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev
število ur vadbe/tedensko

CELOLETNI
PROGRAMI
15
2
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30
60
60

1.6 ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za programe športa starejših se sofinancira naslednji program:
- skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju
– celoletni programi.
Predmet sofinanciranja je uporaba oziroma najem športnih objektov ter ustrezno strokovno
izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov.
Merila za izbor sofinanciranih programov:
Programi športa starejših se ovrednotijo s pripadajočim številom točk iz naslednje
preglednice:
merilo
število točk
opisnik
cena športnega programa
3
program je za vadeče brezplačen
2
vadeči krije do 50 % stroškov programa
1
vadeči krije več kot 50 % stroškov
programa
kompetentnost
strokovnih
v
programu
sodeluje
strokovno
5
delavcev
usposobljen ali izobražen kader
0
v programu ne sodeluje strokovno
usposobljen ali izobražen kader
število vadečih
3
nad 21
2
15 do 20
1
5 do 14
0
manj kot 5
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 7 od 11 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v
urbanem okolju se oblikuje na podlagi števila točk iz naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1
ŠPORT
STAREJŠIH
ŠPORT STAREJŠIH
(netekmovalni programi redne vadbe)
velikost skupine/minimalno št.
udeležencev*
število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/STROKOVNI
KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI
OBJEKT/SKUPINA
* upošteva se le osebe, starejše od 65 let

CELOLETNI
PROGRAMI
10
2
30
60
60
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2. ŠPORTNA PODROČJA
2.1 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za področje razvojnih dejavnosti v športu se sofinancira naslednji program:
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Predmet sofinanciranja je izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih
programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom. Do
sofinanciranja so upravičeni izvajalci s sedežem v Občini Komen.
Merila za izbor sofinanciranih področij:
Področje razvojne dejavnosti v športu se ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje
preglednice:
merilo
število točk
opisnik
deficitarnost
1
v društvu deluje manj kot 50 %
strokovnega izobraženega kadra za delo v
športu
0
v društvu deluje več kot 50 % strokovno
izobraženega kadra za delo v športu
Sofinancirajo se izvajalci, ki zberejo najmanj 1 od 1 točke.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu se oblikuje
na podlagi števila točk iz naslednje preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 2-1-1
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
PROGRAMI USPOSABLJANJA IN
IZPOPOLNJEVANJE
USPOSABLJANJE
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU
(licenciranje,
(1., 2. stopnja
izpopolnjevanje)
usposobljenosti)
minimalno št. udeležencev programa
1
1
TOČKE/MATERIALNI
5
25
STROŠKI/UDELEŽENEC
2.2 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja
osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben
segment LPŠ.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za področje organiziranosti v športu se sofinancira naslednji program:
- delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni.
Predmet sofinanciranja je kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih. Do
sofinanciranja so upravičeni izvajalci s sedežem v Občini Komen. Za sofinanciranje občinske
športne zveze se ne uporabljajo merila za izbor sofinanciranih področij.
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Merila za izbor sofinanciranih področij:
Področje organiziranost v športu na področju tekmovalnega športa se ovrednoti s
pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
merilo
število točk
opisnik
konkurenčnost
športne
športna panoga je vključena v mednarodne
1
panoge
organizacije (je olimpijski šport)
0
športna panoga ni vključena v mednarodne
organizacije (ni olimpijski šport)
lokalni
pomen
športne
športna panoga ima uradno potrjen
1
panoge
tekmovalni sistem
0
športna panoga nima uradno potrjenega
tekmovalnega sistema
število športnikov oziroma
v
športno
panogo
so
vključeni
1
razširjenost športne panoge
kategorizirani športniki po kategorizaciji
OKS-ZŠZ
0
v
športno
panogo
niso
vključeni
kategorizirani športniki po kategorizaciji
OKS-ZŠZ
uspešnost športne panoge
1
športniki iz športne panoge se udeležujejo
mednarodnih tekmovanj
0
športniki iz športne panoge se ne
udeležujejo mednarodnih tekmovanj
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 2 od 4 točk.
Področje organiziranost v športu na področju netekmovalnega športa se ovrednoti s
pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
merilo
število točk
opisnik
delovanje na lokalni ravni
1
društvo je registrirano več kot 3 leta
0
društvo je registrirano manj kot 3 leta
organiziranost na lokalni
društvo je član občinske športne zveze
1
ravni
0
društvo ni član občinske športne zveze
število vadečih
3
nad 21
2
15 do 20
1
5 do 14
0
manj kot 5
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 3 od 5 točk.
Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja organiziranosti v športu se oblikuje na podlagi števila točk iz naslednje
preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 2-2-1
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ
KRITERIJI
DRUŠTVA
ZVEZA DRUŠTEV
število točk na člana s plačano članarino
2
za tekoče leto (ne več kot 150)
število točk na registriranega športnika
2
število točk na člana občinske športne
30
zveze
število točk za delovanje administracije
50
status društva v javnem interesu
10
10
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2.3 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja.
Predmet sofinanciranja:
S sredstvi za področje športnih prireditev se sofinancira naslednji program:
- druge športne prireditve.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in
so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
Predmet sofinanciranja so materialni stroški izvedbe športnih prireditev. Do sofinanciranja so
upravičeni izvajalci s sedežem v Občini Komen.
Kriteriji vrednotenja drugih športnih prireditev:
V program LPŠ se uvrstijo športne prireditve, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
- občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen
način,
- državna prireditev je objavljena v koledarju nacionalne panožne športne zveze
oziroma v enem od koledarjev športno rekreativnih prireditev,
- mednarodna športna prireditev je objavljena v mednarodnem koledarju mednarodne
športne zveze,
- občinska športna prireditev mora potekati na območju občine.
V program letnega programa športa se lahko uvrstijo največ dve športni prireditvi
posameznega izvajalca.
Kot športne prireditve se ne vrednoti ligaških tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema.
Merila za izbor sofinanciranih področij:
Področje športne prireditve in promocija športa se ovrednoti s pripadajočim številom točk iz
naslednje preglednice:
merilo
število točk
opisnik
lokalna odmevnost
0
manj kot 50 obiskovalcev
1
več kot 50 obiskovalcev
množičnost
0
manj kot 15 udeležencev
1
med 15 in 49 udeležencev
2
več kot 50 udeležencev
raven prireditve
1
občinska
2
državna
3
mednarodna
ustreznost vsebine
1
vsebina prireditve je pretežno športna
2
vsebina prireditve je izključno športna
Sofinancirajo se programi, ki zberejo najmanj 5 od 8 točk.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

24 / 13. 4. 2018 /

Stran

3739

Vrednotenje programov za dodelitev višine finančnih sredstev:
Predlog financiranja drugih športnih prireditev se oblikuje na podlagi števila točk iz naslednje
preglednice:
PREGLEDNICA ŠT. 2DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
3-1
VRSTA
ŠPORTNE
število udeležencev*
PRIREDITVE
do 25
26-50
51-75
76-100
101-150 nad 151
Občinska
10
25
50
75
90
100
Državna
50
125
250
375
450
500
Mednarodna
100
250
500
750
900
1000
*Število udeležencev predstavlja število aktivnih udeležencev na športni prireditvi. V kolikor
število udeležencev še ni znano, se upošteva predvideno število udeležencev po oceni
organizatorja.

