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Priloga: MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LPŠ
I.

UVOD

Z merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ (v nadaljevanju: merila) so opredeljeni načini
vrednotenja programov športa.
V II. točki so navedeni športni programi.
V III. točki so navedeni kriteriji in pogoji za vrednotenje. V podpoglavju III. 1 so navedene
določbe, ki so splošno veljavne in se uporabljajo pri vrednotenju vseh programov; v
podpoglavju III.2 pa posamezni programi oziroma področja, ki so opisana z:
- namenom,
- predmetom financiranja,
- upravičenimi udeleženci in
- tabelaričnim prikazom vrednotenja glede na posamezna merila (kriterije).
Pod tabelami so navedene posebnosti, kadar so predpisane.
II.

PROGRAMI IN PODROČJA

Predmet meril so naslednji programi in področja, za katera se z LPŠ določi obseg javnih
sredstev za sofinanciranje:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1 Promocijski športni programi:
1.1.1.1 Mali sonček,
1.1.1.2 Ciciban planinec,
1.1.1.3 Zlati sonček,
1.1.1.4 Krpan,
1.1.1.5 Mladi planinec in
1.1.1.6 Naučimo se plavati

1.1.2 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli*
1.1.3. Celoletni športni programi
1.1.4 Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2.1 Celoletni športni programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami
1.2.2 Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami*
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.3.1 Celoletni programi obštudijskih športnih dejavnosti
1.3.2 Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni*
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1 Občinske panožne športne šole*
1.4.2 Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
1.5 Kakovostni šport
1.5.1 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa*
1.6 Vrhunski šport
1.6.1 Programi vrhunskih športnikov – športnih društev*
1.6.2 Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem*
1.6.3 Delovanje olimpijsko univerzitetnega športnega centra*
1.7 Šport invalidov
1.7.1 Občinske športne šole invalidov*
1.7.2 Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez*
1.7.3 Državna prvenstva športa invalidov*
1.7.4 Programi vrhunskih športnikov invalidov*
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1.8 Športna rekreacija
1.8.1 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo*
1.8.2 Celoletni ciljni športnorekreativni programi
1.8.3 Pilotski športni programi*
1.8.4 Množične delavske športne prireditve*
1.8.5 Področni centri gibanja za zdravje*
1.9 Šport starejših
1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba razširjene družine
1.9.2 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra*
1.9.3 Športno družabne medgeneracijske prireditve*
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI*
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov*
3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora*
3.3. Založništvo v športu*
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu*
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa*
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve*
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu*
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu*
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU*
* Kriteriji vrednotenja, pogoji in višina proračunskih sredstev za zadevno področje se opredeli z LPŠ
za leto, za katerega se LPŠ sprejema.

III.
III.1

VREDNOTENJE PROGRAMOV OZIROMA PODROČIJ
POGOJI VREDNOTENJA, KI VELJAJO ZA VSE PROGRAME

Za športne programe se s temi merili določijo skupni splošni pogoji vrednotenja glede:
a) načina vrednotenja,
b) števila in vrste udeležencev ter trajanja programov,
c) uporabe primernega športnega objekta,
d) ustreznosti kadra
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za športne programe kriterije in pogoje
v celoti ali dodatno opredeli.
a) Način vrednotenja
Z merili se uveljavlja točkovni sistem. Razpoložljiva sredstva za posamezni program so
določena z LPŠ. Med upravičene prijavitelje se razdelijo sorazmerno, glede na razpoložljiva
sredstva in ocene prijavljenih in ovrednotenih programov. Posamezni prijavitelj za posamezni
program prejme sredstva, ki se izračunajo kot zmnožek števila točk, ki jih je za določen
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program prejel posamezni prijavitelj, z vrednostjo točke. Vrednost točke se določi ločeno po
programih, kot kvocient med razpoložljivimi sredstvi, ki so v LPŠ predvidena za določen
program in vsoto vseh točk vseh prijaviteljev na ta program. Končna sredstva, ki jih prejme
posamezni prijavitelj, predstavlja seštevek sredstev vseh prijavljenih programov tega
prijavitelja.
b) Število in vrsta udeležencev ter trajanje programov:
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 v vadbeni
skupini več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostnega in vrhunskega športa (tudi invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri
Nacionalni panožni športni zvezi (v nadaljevanju: NPŠZ).
Preverja se tudi optimalno zadostitev pogojev glede trajanja prostočasnih programov; če je
posamezni program traja krajši čas od predpisanega z merili, se število točk proporcionalno
zmanjša, če je daljši, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
c) Uporaba primernega športnega objekta
Za primerni športni objekt se šteje pokriti objekt in objekt – zunanje površine, kadar so le-te
organizacijsko in prostorsko omejene (npr. igrišča, balinišča…).
Ni razlike pri vrednotenju različnih vrst športnih objektov.
d) Ustreznost kadra
Pogoj za sofinanciranje programov kakovostnega in vrhunskega športa je ustrezna izobrazba
ali usposobljenost strokovnega kadra, skladno z določili Zakona o športu in NPŠZ za
sodelovanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni panogi in starostni
kategoriji.
III. 2

VREDNOTENJE POSAMEZNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ

Programi:
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (Promocijski športni programi: Mali
sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec in Naučimo se plavati; Celoletni
športni programi; Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (Celoletni športni
programi)
1.3. Obštudijske športne dejavnosti (Celoletni športni programi)
 Opis, namen
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne
dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so
vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. Povečujejo pa gibalne
sposobnosti, odpravljajo plavalno nepismenost, udeležence navajajo na redno in dovolj intenzivno
športno vadbo.
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom, da ustrezno poskrbijo za uspešno socialno
integracijo udeležencev v vsakdanje življenje.
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Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
 Predmet financiranja:
materialni stroški / udeleženca
 Udeleženci:
otroci in mladina, otroci in mladina s posebnimi potrebami, študenti


Tabela 1: Vrednotenje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi s
posebnimi potrebami) ter programe obštudijskih dejavnosti

MERILO

Otroci
in
mladina

Št. točk
Otroci in mladina
s
posebnimi
potrebami

10

10

10

7

7

7

5

5

5

5
6
7

5
6
7

5
6
7

10
7
5

10
7
5

10
7
5

Cena športnega programa:
- Program je za udeležence
brezplačen
- Vadeči pokriva do 50 % stroškov
- Vadeči pokriva 50 % ali več
stroškov programa
Kompetentnost strokovnih delavcev:
- 2. stopnja
- 3. stopnja
- diplomant FŠ
Število udeležencev:
- manj kot 10
- vključno 10 do vključno 15
- več kot 15

Študenti

 Posebni pogoji:
Pri celoletnih programih se dobljeno število točk korigira s korekcijskim faktorjem 1,5.
Trajanje programa: Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.

Program:
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport Programi Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 Opis, namen:
Kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za športnike – otroke in mladino
(ekipe), ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo
načrtno skrb za športnike, s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov, primerljivih v mednarodnem merilu.
 Predmet financiranja:
športni objekt in strokovni kader
 Udeleženci:
otroci in mladina, otroci in mladina s posebnimi potrebami


Tabela 2: Vrednotenje programov Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

MERILO
Kompetentnost strokovnih delavcev:
- 2. stopnja
- 3. stopnja
- diplomant FŠ

TOČKE
5
6
7
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Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge:
- število točk na posameznega športnika
Uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge:
- kategoriziran športnik (kakovostni šport)
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / mednarodni razred
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / svetovni razred
- kategoriziran športnik (vrhunski šport) / olimpijski razred

1
3
3
5
10

 Posebni pogoji:
Ni razlik med športnimi panogami: za konkurenčnost športne panoge je št. točk enako nič (0), za
pomen športne panoge je št. točk enako nič (0) .

Program:
1.8 Športna rekreacija - Celoletni ciljni športnorekreativni programi
1.9 Šport starejših - Skupinska gibalna vadba starejših in istočasna športna vadba
razširjene družine
 Opis, Namen:
Pri športni rekreaciji gre za prostočasno športno udejstvovanje odraslih vseh starosti oziroma družin
s ciljem ohranjati zdravje, dobro počutje, vitalnost, druženje, tekmovalnost in zabavo; dejavno, koristno
in prijetno izpopolnitev prostega časa ljudi; oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Celoletni ciljni
športnorekreativni programi za odrasle potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno ter
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
Šport starejših predstavlja rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in
razširjenih družin, pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših in mlajših
oseb - vnukov.
 Predmet financiranja:
športni objekt in strokovni kader
 Udeleženci:
odrasli (nad 18 let) in družine
odrasli nad doseženim 65. letom starosti in razširjene družine


Tabela 3: Vrednotenje celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov in skupinske gibalne
vadbe starejših, športna vadba razširjene družine

MERILO

TOČKE

Delovanje na lokalni ravni / nacionalni ravni
Organiziranost na lokalni ravni / nacionalni ravni
Število vadečih:
- manj kot 10
- vključno 10 do vključno 15
- več kot 15
- več kot 20 % udeležencev starejših od 65 let

0
0
5
15
30
30

Program:
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 Opis, Namen:
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.
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 Predmet financiranja:
materialni stroški / udeleženca
 Udeleženci:
Člani občinskih športnih društev, ki imajo v občini stalno prebivališče
udeleženci izobraževanj / usposabljanj
Tabela 4: Vrednotenje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu
MERILO

TOČKE / UDELEŽENCA
5
10

IZPOPOLNJEVANJE (licenciranje)
USPOSABLJANJE (stopnja 1,2,3)

 Posebni pogoji:
Število udeležencev izobraževanja / usposabljanja ni omejeno. Sofinancira se izobraževanje /
usposabljanje najmanj enega in največ dveh udeležencev posameznega prijavitelja letno.

Program:
4.1 Delovanje športnih organizacij
 Opis, Namen:
Z delovanjem športnih organizacij se ohranja osnovna organizacijska infrastruktura športa zunaj
izobraževalnega sistema, zato delovanje športnih organizacij predstavlja poseben interes in je
pomemben segment LPŠ. Obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni.
 Predmet financiranja:
materialni stroški / društvo (zvezo), pri čemer je upravičen strošek tudi delo članov društva v obliki
prostovoljskih ur, kadar se le-te izvajajo skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Vrednotenje
prostovoljskih ur se določi skladno z Zakonom o prostovoljstvu.
 Udeleženci: občinska športna društva in njihove zveze
Tabela 5: Vrednotenje delovanja športnih organizacij
DELOVANJE
ŠPORTNIH
DRUŠTEV IN
ŠPORTNIH ZVEZ
NA LOKALNI
RAVNI

Točke/leto
delovanja
Točke/člana ali
tekmovalca
Točke/društvo

TRADICIJA:
LETA
DELOVANJA

ŠT. ČLANOV
S PLAČANO
ČLANARINO

REGISTRIRANI
TEKMOVALCI

ČLANOSTVO
V NPŠZ

ČLANOSTVO
V OŠZ

DRUŠTVO
V JAVNEM
INTERESU

1

x

x

x

x

x

x

2

10

x

x

x

x

x

x

30

30

50

Program:
5.2. Druge športne prireditve
 Opis, Namen:
Druge športne prireditve predstavljajo množične športne prireditve lokalnega, občinskega in državnega
pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega
prebivalstva.
Z merili se vrednoti tudi izvedba mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo ravni svetovnega
pokala.
Za udeležbo športnikov na mednarodnih športnih tekmovanjih štejejo samo tista mednarodna
tekmovanja, ki so potrjena s strani mednarodnih panožnih športnih zvez (članic MOK). Udeleženci
mednarodnih športnih tekmovanj ne smejo biti mlajši od petnajst (15) let, razen če nastopajo v panogi
z zgodnjo specializacijo.
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 Predmet financiranja:
izvedba športne prireditve lokalnega, občinskega pomena: materialni stroški / prireditev
udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih: materialni stroški / udeleženca
 Namen:
Zagotavljanje pogojev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev, ki imajo koristi za družbo
 Udeleženci:
Člani občinskih športnih društev, udeleženci športnih prireditev / tekmovanj


Tabela 6: Vrednotenje, druge športne prireditve

MERILO
Odmevnost:
- Mednarodna
- lokalna
Množičnost/skupinski športi:
- do vključno 20 udeležencev
- nad 20 in do vključno 50 udeležencev
- več kot 50 udeležencev
Množičnost/individualni športi:
- do vključno 2 udeleženca
- nad 2 in do vključno 5 udeležencev
- več kot 5 udeležencev
Raven prireditve:
- lokalna
- presega lokalno raven
Ustreznost vsebine:
- pretežno športna
- pretežno športna z vključenimi programi in materiali za zmanjševanje škodljivih
vplivov na okolje

TOČKE
50
5
5
10
20
5
10
20
5
7
5
15

