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Priloga: MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI SLOVENSKE KONJICE
1.
1.1

ŠPORTNI PROGRAMI
Merila za izbor športnih programov

1.1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija in šport
starejših – programi celoletne vadbe
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: cena programa, ki jo
plača udeleženec, kompetentnost strokovnega kadra in število vključenih v program.
Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu. Programe v vsebinah prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in športa starejših se vrednoti ločeno. V
LPŠ se uvrstijo programi izvajalcev, ki zberejo najmanj 3 točke, vendar najmanj 1 točko v
vsakem kriteriju.
a) Cena športnega programa
Število točk
Program je za udeležence

3
brezplačen

1
plačljiv

b) Kompetentnost strokovnih delavcev
V vsakem programu oz. vadbeni skupini vsakega izvajalca se vrednoti enega
strokovnega delavca, ki neposredno izvaja program vadbe glede na stopnjo
usposobljenosti oz. izobrazbo z naslednjim številom točk:
Stopnja usposobljenosti
1. stopnja usposobljenosti
2. stopnja usposobljenosti
3. stopnja usposobljenosti
izobrazba športne smeri

ocena
1
3
3
3

Na podlagi povprečne ocene strokovnega kadra, izvajalec prejme naslednje število točk:
Število točk
Povprečna ocena

1
1

2
1,1 - 2

3
2,1 - 3

c) Število vključenih v program
Število točk
Število udeležencev

1
6 do 10

2
11 do 19

3
20 in več

1.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: kompetenca strokovnih
delavcev, konkurenčnost športne panoge, pomen v lokalnem okolju, število športnikov in
uspešnost športne panoge. Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu, s
vpogledom v javne evidence in od OKS-ZŠZ in NPŠZ.
V LPŠ se uvrstijo izvajalci, katerih vsota vseh kriterijev je najmanj 3.
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Glede na število zbranih točk, se izvajalce razvrsti v 4 razrede. Pri končnem izračunu
vrednotenega programa posameznega izvajalca se upošteva faktor razreda.
razred
1
2
3
4

Št. točk
15 in več
12 do 14
7 do 11
3 do 6 točk

Faktor razreda
1
0,9
0,8
0,7

Programe izvajalca, ki ne doseže vstopnega kriterija 3 točke, se vrednoti v ustrezni razpisani
vsebini oz. programu.
a) Kompetentnost strokovnih delavcev:
V vsakem programu oz. vadbeni skupini vsakega izvajalca se vrednoti enega strokovnega
delavca, ki neposredno izvaja program vadbe glede na stopnjo usposobljenosti oz.
izobrazbo z naslednjim številom točk:
Stopnja usposobljenosti
1. stopnja usposobljenosti
2. stopnja usposobljenosti
3. stopnja usposobljenosti
izobrazba športne smeri

ocena
1
3
3
3

Na podlagi povprečne ocene strokovnega kadra izvajalec prejme naslednje število točk:
Število točk
Povprečna ocena

1
1

2
1,1-2

3
2,1-3

b) Konkurenčnost
Za vsako športno panogo se izračuna delež od vseh registriranih športnikov v športnih
panogah, ki se izvajajo v občini. Točke se dodeli izvajalcem, ki imajo registrirane športnike,
vključene v uradne tekmovalne sisteme in registrirane v skladu z Zakonom o športu.
Upošteva se uradni seznam in uradna evidenca OKS-ZŠZ.
Število točk
Delež registr.
športnikov

0

1

2

3

4

5

<0,5%

do 3%

4 do 8 %

9 do15%

16 do 25%

>25%

c) Pomen v lokalnem okolju
Leta vključenosti programov izvajalca v uradni tekmovalni sistem NPŠZ.
Število točk
Leta vključenosti

1
do 10 let

2
11-19

3
20-29

4
30-39

5
40 in več

č) Število registriranih športnikov
Izvajalcem, ki imajo registrirane športnike v skladu z Zakonom o športu se dodeli točke glede
na delež registriranih športnikov vseh izvajalcev v občini.
Število točk
Delež reg. športnikov

1
< 3%

2
4 do 10 %

3
11 do 18%

4
19 do 25%

5
> 25%
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d) Uspešnost
Uspešnost se vrednoti na osnovi števila kategoriziranih športnikov izvajalca iz uradnega
seznama kategoriziranih športnikov OKS-ZŠZ, na dan objave javnega razpisa. Vsakega
kategoriziranega športnika se vrednoti z naslednjim številom točk:
Razred kategorizacije

OR

SR

MR

PR

DR

MLR

Število točk/športnik

12

10

8

6

4

2

Na podlagi deleža točk vsakega izvajalca od vsote točk vseh izvajalcev se dodeli točke za
uspešnost:
Število točk
1
2
3
4
5
Delež točk
do 5%
do10%
do 15%
do 20%
>20%
1.2. Vrednotenje športnih programov
1.2.1 Pogoji vrednotenja športnih programov
V športnih programih se vrednoti programe prijaviteljev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 Prijavitelj je tudi izvajalec športnih programov.
 Celoletni programi se izvajajo v času objave javnega razpisa.
 Vrednoti se obstoječe celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov
letno v obsegu najmanj 60 ur.
 Prijavitelji športne programe izvajajo v športnih objektih in površinah na območju
občine Slovenske Konjice, razen v kolikor v občini Slovenske Konjice ni športnih
objektov in površin, za izvajanje športnih dejavnosti izvajalca.
 Športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar
največ v obsegu, določenim z merili.
 V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, kakovostnega, vrhunskega športa in šport invalidov se vrednoti programe, v
katere so vključeni posamezniki, ki so v skladu z Zakonom o športu vpisani v
evidenco registriranih športnikov, ki jo vodi OKS-ZŠZ za prijavitelja.
 Športni programi niso vključeni v obvezni ali razširjeni program vzgojnoizobraževalnih zavodov, ki jih izvajajo zaposleni v zavodu in se izvajajo v poslovnem
času zavoda.
 Izvajalcu športnih programov, ki v vzgojno izobraževalnem zavodu izvaja šolsko
interesno dejavnost, se vrednoti samo strokovni delavec, v kolikor ni vrednoten s
strani zavoda.
1.2.2 Elementi vrednotenja športnih programov
V programih se vrednoti objekt in strokovne delavce (razen v programih kakovostnega
športa). V programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport se vrednoti
tudi dosežen naslov državnega prvaka v kategorijah uradnega
tekmovalnega sistema v kolikor je bil osvojen ob udeležbi najmanj šestih udeležencev
oziroma ekip - skupin.


Strokovne delavce se vrednoti na podlagi pogodbe med izvajalcem in strokovnim
delavcem. V vsaki vadbeni skupini se vrednoti en strokovni delavec. Za vrednotenje
vodenja programa s strani strokovnega delavca z zakonsko predpisano ustrezno
usposobljenostjo oz. izobrazbo se uporablja korekcijski faktor:
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Preglednica št. 1; Strokovni delavec – 1
Strokovni
delavec

Usposobljenost
1. stopnja*

Usposobljenost
2. stopnja

Usposobljenost
3. stopnja

Izobrazba

Korekcijski
faktor

0,8

1,0

1,2

1,5

*Strokovni delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem
prehodnem obdobju (do 24.6.2020).
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje
korekcijske faktorje:
Preglednica št. 2; Strokovni delavec – 2
Strokovni
Usposobljenost
Usposobljenost
Izobrazba
delavec**
1. stopnja
2. stopnja
Korekcijski faktor
1,0
1,2
1,5
**Strokovni delavec, ki bo na novo pridobil usposobljenost v prehodnem obdobju, se vrednoti
po preglednici št. 2.



Osvojitev naslova državnega prvaka
Naslov državnega prvaka se točkuje glede na razvrstitev športne panoge v razrede
konkurenčnosti, potrjene s strani OKS
z upoštevanjem faktorja razreda iz
Preglednice št. 3a in točke iz Preglednice št. 3.

Preglednica št. 3; Naslov državnega prvaka
Kategorije športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport

posameznik

dvojica

ekipa (skupina)

25

45

125

40

60

160

Preglednica št. 3a; Konkurenčnost športne panoge
razred
1
2
3
4
5


faktor razreda
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Objekte se vrednoti tistim izvajalcem, ki za izvajanje športnih programov plačujejo
uporabo športnih objektov, na podlagi pogodbe za uporabo objekta, plačujejo
vstopnino ali program izvajajo v lastnem objektu.
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Preglednica št. 4; Športni objekti
Objekt
Športni objekt


faktor
1,5

Osvojitev naslova državnega prvaka se dodatno vrednoti izvajalcu, za dosežen
naslov v kategorijah uradnega tekmovalnega sistema ob uvrstitvi najmanj šestih
udeležencev.

1.2.3 Način vrednotenja programov









Posameznika se vrednoti pri enem izvajalcu le v enem športnem programu in v eni
športni panogi.
Programe se vrednoti v točkah.
V merilih določen obseg programa se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede
števila udeležencev vadbene skupine, navedene v tabelah posameznih športnih
programov.
V športnih programih se vrednoti dejanski obseg izvajanja programa, vendar največ
do obsega, opredeljenega v tabelah posameznih športnih programov, razen če ni v
programu drugače opredeljeno. Ura programa je 60 minut.
V primeru odstopanja dejanske velikosti vadbene skupine od meril se izračuna
koeficient, s katerim se množi dejanski obseg programa (točke programa).
Točke programa predstavljajo osnovo za vrednotenje strokovnega kadra in objekta v
skladu s preglednicami 1 (oziroma 2) in 4. Točke za osvojitev naslova državnega
prvaka niso vezane na točke programa. Vrednost programa predstavlja produkt med
vsoto točk vrednotenja posameznega športnega programa in vrednostjo točke v €.
Vrednost točke predstavlja količnik med višino sredstev in številom točk izbranih
izvajalcev v posamezni vsebini.

1.3 Športne dejavnosti, ki se izvajajo pod okriljem ZŠ
1.3.1. Promocijski športni programi
Med promocijske prostočasne športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ,
prištevamo predvsem programe nacionalnega značaja: Šolska športna tekmovanja, Naučimo
se plavati (NSP), Mali sonček (MS), Zlati sonček (ZS). Če se program izvaja v okviru
obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali je financiran s strani MIZŠ (Zavod za šport RS
Planica), ni predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
1.3.2 Plavanje: sofinancira se program plavalnega opismenjevanja v predšolskem obdobju
ali v prvi triadi osnovne šole, vendar ne obvezni program plavalne opismenjevanja.
Sredstva zagotovljena z LPŠ za plavalno opismenjevanje se enakomerno razdelijo med
izvajalce programa glede na število udeleženih v programu, tako da je vsak udeleženec
deležen enakega sofinanciranja.
1.3.3 Športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah, od lokalne
do državne ravni. Pri izvedbi tekmovanj se financirajo sodniški stroški, stroški prevozov,
stroški uporabe objekta, pokali in priznanja udeležencem.
1.3.4 Dodatne ure športne dejavnosti: sofinancirajo se dodatne ure športa v programu
gimnazija, izven obveznega učnega programa. Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko
sofinancira strokovni kader za izvajanje dodatnih ur športne vzgoje.
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1.3.5 Tek: sofinancira se organizacija in izvedba teka na daljše proge.
1.3.6 Športno – promocijska prireditev za podelitev priznanj
Podelitev priznanj uspešnim športnikom in športnim ekipam predstavlja promocijo športa,
posameznikov in prispeva k njihovi večji prepoznavnost v okolju. Sredstva za sofinanciranje
prireditve se opredelijo v LPŠ.
1.3.7 Drugi programi: financirajo in sofinancirajo se dodatni stroški tekmovanj in vrhunskih
športnikov, ki jih v času razpisa ni mogoče predvideti, ostali programi, rekreativne prireditve,
dejavnosti za občane, nakup športne opreme, krajevne skupnosti (vzdrževanje športnih
površin), ostali športni objekti in drugo.
Navedeni programi se sofinancirajo iz posebne proračunske postavke preko zavoda za
šport, na podlagi vloge, upravičenega zahtevka in po predložitvi fotokopij dokazil.
1.4. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.4.1 Celoletni športni programi
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti za otroke in mladino. Celoletni športni
programi so opredeljeni kot splošni in pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti
programe izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne dejavnosti ali programe v
posameznih športnih panogah za udeležence, ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v
program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Kot
pripravljalne programe se vrednoti programe izvajalcev v športnih panogah, ki imajo potrjen
uradni tekmovalni sistem in ima izvajalec v programu športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport vrednoten program v najmanj eni starostni
kategoriji.
Preglednica št. 5; Celoletni športni programi – splošni
Predšolski otroci
(do 6 let)

Šoloobvezni otroci
(do 15 let)

Mladina
(do 19 let)

Velikost vadbene skupine

10

15

15

Št. ur programa

60

do 80

do 80

Celoletni programi

Preglednica št. 6; Celoletni pripravljalni programi v posameznih športnih panogah
Šoloobvezni otroci

Pripravljalni programi

6 - 9 let

10 - 11 let

10
do 90

10
do 150

Velikost vadbene skupine
Št. ur programa
1.4.2 Planinski pohodi

V programu planinski pohodi se vrednoti strokovni kader
Preglednica št. 7;
Št. udel.

Točk/pohod

Obseg programa

Predšolski otroci

10

2

Do 5 pohodov v trajanju 1,5 do 2 ure

Šoloobvezni otroci

15

8

Do 8 pohodov v trajanju najmanj 6 ur

Mladina

15

8

Do 10 pohodov v trajanju najmanj 8 ur
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1.5 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo
pristojnega organa, se vrednoti po enakih kriterijih kot prostočasno športno vzgojo otrok in
mladine, le velikost vadbene skupine se zmanjša za 50%.
1.6 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
1.6.1 Celoletni programi vadbe
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalni sistemi so v programe športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vrednoti programe izvajalcev, ki praviloma
niso mlajši od 12 let. V individualnih športnih panogah, se v skladu z Zakonom o športu lahko
vrednoti tudi udeležence, mlajše od 12 let, vendar ne mlajše od 10 let v tistih športnih
panogah, ki so navedene v uradnem tekmovalnem sistemu, potrjenem s strani OKS-ZŠZ.
Preglednica št. 8; starostne kategorije, velikost vadbene skupine in obseg programa
Starost
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
BOKS
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
GOLF
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
KARATE
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
KEGLJANJE
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
KICKBOXING
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
KOŠARKA
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
MODELARSTVO Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
MOTOKROS
Vel. vad. sk.
Obseg ur prog.
Starost
NOGOMET
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
ATLETIKA

12 -13
12
do 180
12 -14
8
do 180
12
8
do 180
12 -13
10
do 180
12 -13
8
do 180
12
20
do 180
12 -14
10
do 180
12 -13
16
do 180

14 - 15
11
do 200
15 - 16
8
do 200
13-14
8
do 200
14 - 15
10
do 200
14 – 16
6
do 200
13-15
20
do 200
15 - 16
10
do 200
15-22
6
do 200
14 - 15
18
do 200

16 - 17
10
do 230
17 - 18
8
do 230
15-16
6
do 230
16 - 17
8
do 230
17 - 18
6
do 230
16-17
20
do 230
17 - 18
10
do 230
16 - 18
6
do 230
16 - 17
22
do 230

18 - 19
8
do 260
17-18
6
do 260
18 - 20
8
do 260
19-23
6
do 260
18
20
do 260
19 - 20
10
do 260
19-25
6
do 260
18 - 19
22
do 260
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PLEZANJE
SMUČANJE
SNOWBOARD
STRELJANJE
ŠAH
TAEKWONDO
WTF
TENIS








Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
Starost
Vel. vad.sk.
Obseg ur prog.
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12 -13
10
do 180
12 -13
8
do 180
12 -13
8
do 180
12 -13
8
do 180
12 -13
8
do 180
12 -14
8
do 180
12 -14
8
do 180

14 - 15
8
do 200
14 - 15
8
do 200
14 - 15
8
do 200
14 - 16
8
do 200
14 - 16
8
do 200
15 – 18
10
do 200
15 - 16
6
do 200

16 - 17
8
do 230
16 - 17
6
do 230
16 - 17
6
do 230
17 - 18
6
do 230
17 - 18
6
do 230
19 - 21
10
do 230
17 - 18
6
do 230

18 - 19
10
do 260
18 - 20
6
do 260
18 - 50
6
do 260
19-21
6
do 260
19 - 21
4
do 260

Točke, ki jih prejme izvajalec za izvajanje programa vadbe se povečajo za 30% v
kolektivnih športnih panogah in 10 % v individualnih športnih panogah za namen
tekmovanj.
Na udeleženca programa se v kolektivnih športnih panogah vrednoti materialne
stroške z 10 točkami in v individualnih športnih panogah s 5 točkami.
V športnih panogah, v katerih so v uradni tekmovalni sistem vključeni udeleženci v
starosti 10 – 11 let se program vrednoti po merilih za prvo starostno kategorijo iz
preglednice št. 8.
V primeru, da pogoje za uvrstitev športne panoge v vsebino športne vzgoje otrok in
mladine ki v tabeli ni zajeta, se program vrednoti po merilu, ki ga da povprečje vseh
meril za individualne športne panoge ali kolektivne športne panoge.
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1.6.2 Občinska panožna športna šola
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih
z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido in ustreznim managementom strokovnih in
upravljavskih nalog. Za pridobitev naziva mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:
o
o
o

Imeti športnike v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ.
V vsaki starostni kategorij mora biti vključeno najmanj 50% športnikov, ki so
opredeljena za vsako starostno kategorijo in izvajati program najmanj v maksimalnem
obsegu, kot jih opredeljujejo merila.
Imeti v športnih programih udeležene kategorizirane športnike mladinskega ali
perspektivnega razreda.

V projektu občinska panožna športna šola se v okviru letnega programa športa zagotovi
sredstva za sofinanciranje plače zaposlenega strokovnega delavca z ustrezno izobrazbo.
Merila za vrednotenje so sestavni del razpisa. Izvajalec, ki uspe na javnem razpisu za
občinsko panožno športno šolo, se v okviru vrednotenja programov športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport vrednoti objekt, strokovni delavci pa le v
obsegu, ki preseže 800 vrednotenih ur programa.
1.7 KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v
članski kategoriji na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema in ne izpolnjujejo pogojev
za izpolnitev statusa vrhunskega športnika.
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni ravni se vrednoti program
izvajalca, ki ima v svoji sredini kategoriziranega športnika državnega ali perspektivnega
razreda, v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini nima
kategoriziranega športnika in tekmuje na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se
vrednoti program izvajalca, ki tekmuje na nižjih ravneh državnih tekmovanj, v IV. kakovostno
raven pa se uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo na nivoju regije.
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe.
Preglednica št. 9; Velikost vadbene skupine in obseg programa

Vel. vadbene
skupine

košarka
nogomet

Vel. vadbene skupine (ind.
šp. panoge)
Obseg programa v urah


Kakovostna
raven I.

Kakovostna
raven II.

Kakovostna
raven III.

Kakovostna
raven IV.

10

10

10

10

22

22

22

22

4

6

8

10

do 400

do 320

do 240

do 120

V primeru, da pogoje za uvrstitev športne panoge v vsebino kakovostni šport v
kolektivnih športnih panogah, ki v tabeli ni zajeta, se program vrednoti po merilu, ki ga
da povprečje vseh meril za individualne športne panoge ali kolektivne športne
panoge.
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1.8 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, ki jih zakon o športu opredeljujejo kot
vrhunske športnike. V programe so uvrščeni vrhunski športniki, ki so v objavi OKS-ZŠZ na
dan javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem v občini. V kolektivnih športnih
panogah se v programu vrhunskega športa vrednoti program izvajalca, ki ima v članski ekipi
dva vrhunska športnika in tekmuje v tekmovalnem sistemu mednarodne športne zveze. V
programu redne vadbe se vrednoti strokovne delavce in objekt.
Preglednica št. 10; Velikost vadbene skupine in obseg programa
Vel. vad. skupine (kol. šp. panoge)
Vel. vad. skupine (ind. šp. panoge)
Obseg programa v urah

18
4
do 800

1.9. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov obsega rekreativne in tekmovalne športne programe, v katere so vključeni
invalidi. Programe se vrednoti pod enakimi pogoji in kriteriji kot programe športne rekreacije,
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in
vrhunski šport ob upoštevanju zmanjšane velikosti vadbene skupine za 50%.
1.10 ŠPORTNA REKREACIJA
1.10.1 Celoletni programi
V vsebini športne rekreacije se vrednotijo celoletni programi, ki imajo visok zdravstveni
učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne teže, aerobne vsebine ipd). V programih se
vrednoti strokovne delavce in objekt.
Preglednica št. 11; Velikost vadbene skupine in obseg programa
Velikost vadbene skupine
Obseg programa v urah

20
do 80

1.10.2 Planinski pohodi
V programu planinski pohodi se vrednoti strokovni kader.
Preglednica št. 12;
Trajanje pohoda
6-8 ur

Št. udeležencev
20

Točk/pohod
8

Število pohodov
do 10

1.11 ŠPORT STAREJŠIH
1.11.1 Celoletni programi
V vsebini šport starejših se vrednotijo celoletni programi za starejše od 65 let in razširjenih
družin. Kot razširjeno družino razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. V programih se
vrednoti strokovne delavce in objekt.
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Preglednica št. 13; Velikost vadbene skupine in obseg programa
Velikost vadbene skupine
Obseg programa v urah

15
60

1.11.2 Planinski pohodi
V programu planinski pohodi se vrednoti strokovni kader
Preglednica št. 14;
Trajanje pohoda
4 do 6 ur

Št. udeležencev
15

Točk/pohod
6

Število pohodov
do 10

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Iz letnega programa športa se sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje
obstoječih 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 ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih
objektov. Sredstva za izgradnjo novih športnih objektov in površin se zagotavlja v posebnih
proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani po postopku, ki ureja to področje.
Za redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov, katerih lastnik je občina in je
upravljavec društvo, se izvajalcem, ki nimajo zagotovljene brezplačne uporabe v javnih
športnih objektih v občini Slovenske Konjice namenijo sredstva iz kvote sredstev po javnem
razpisu, kar se določi v javnem razpisu za posamezno leto. Za vrednotenje se upošteva
število točk športnih programov izvajalca, vrednotenih v LPŠ in dejanski stroški obratovanja
objekta. Navedeno se sofinancira največ v višini do 50 % stroškov.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje
strokovnega dela v programih športa ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali
izobraženih strokovnih delavcev.
3.1.1 Merila za izbor programov
Pri izbiri programov izvajalcev se vrednoti strokovne delavce, ki so vključeni v izbrane
športne programe glede na stopnjo usposobljenosti oz. izobrazbo po naslednjih merilih:
Program
točk

brez
usposobljenost

1. stopnja
usposobljenosti

2. stopnja
usposobljenosti

3. stopnja
usposobljenosti

0

1

2

3

V letni program športa se uvrsti programe izvajalcev za pridobitev usposobljenosti, ki zberejo
podpovprečno število točk oz. programe, ki zagotavljajo višjo stopnjo usposobljenosti. Pri
programih izpopolnjevanja imajo prednost programi za pridobitev licence, v kolikor je v
posamezni športni panogi obvezna za opravljanje strokovnega dela v športu.
3.1.2 Kriteriji sofinanciranja programov
Usposabljanje se sofinancira največ dvema strokovnima delavcema pri posameznem
izvajalcu, ki se uvrsti v letni program športa po merilih iz točke 3.1.1, ki z izvajalcem podpiše
pogodbo o izvajanju strokovnega dela še najmanj 2 leti po pridobljeni usposobljenosti.

3019

Stran

3020 /

Št.

24 / 12. 4. 2019

Uradni list Republike Slovenije

Licenciranje ali izpopolnjevanje se sofinancira vsem usposobljenim oz. izobraženim
strokovnim delavcem, ki izvajajo športne programe pri izvajalcu letnega programa športa.
Predlagatelj mora predložiti razpis nosilca oz. izvajalca programa, na katerega kandidira na
javnem razpisu.
3.1.3

Merila za vrednotenje izbranih programov

Preglednica št. 15; Usposabljanje, licenciranje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
Licenciranje,
1. stopnja
izpopolnjevanje
usposobljenosti*
Točke/posameznik
5
15
*Izvajanje programov usposabljanja v skladu z Zakonom o športu.
Program

3.2

2. stopnja
Usposobljenosti*
25

Statusne pravice športnikov

3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar
se odraža v zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganju primernega
socialnega statusa.
3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje
predstavlja osnovo načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni
humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev so lahko le registrirani športniki,
vključeni v izbrane programe LPŠ. V programu meritev se vrednoti izvedbo meritev,
obdelavo podatkov, interpretacijo rezultatov in materialne stroške na udeleženca.
Preglednica št.16; Spremljanje pripravljenosti športnikov
Program
Točk/udeleženca

Izvedba meritev
1

Meritve in obdelava
2

Celostna izvedba
3

3.3 Založništvo v športu
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. V
programu založništva v športu se vrednoti materialni strošek publikacije.
3.3.1 Merilo za izbor in vrednotenje programov
Preglednica št. 17; Založništvo v športu
Program
Propagandno
Občasne
Strokovna literatura
založništva
gradivo
publikacije
Točk/projekt
2
5
10
V program letnega programa športa se uvrstijo programi izvajalcev, ki zberejo nadpovprečno
število točk vseh prijavljenih programov.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja
občanov. Na lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev in
občinske športne zveze, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.
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4.1.1 Kriteriji vrednotenja
Sredstva za delovanje se dodeli športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov
letnega programa športa. Delovanja športnih organizacij se vrednoti glede na:
- število članov društva s plačano članarino za leto, na katero se nanaša javni razpis in
vključenih v izbrane športne programe,
- število registriranih športnikov, vključenih v izbrane športne programe,
- vključenost v nacionalno športno zvezo,
- tradicijo delovanja.
4.1.2 Merila za izbor in vrednotenje
Preglednica št.18; Delovanje športnih društev
Člani s plačano članarino, vključeni v športne programe
1 točka/člana
letnega programa športa
Registrirani športniki
2 točki/reg. športnika
Vključenost v nacionalno športno zvezo (največ eno)
10 točk
Status društva v javnem interesu na področju športa
10 točk
Sodelovanje pri promociji športa v preteklem letu (npr. teden
5 točk
športa)
Točke, pridobljene na podlagi kriterijev iz preglednice št. 18 se izvajalcu povečajo glede na
tradicijo delovanja – dopolnjeno leto registracije in sedežem na območju občine.
Preglednica št. 19; Tradicija delovanja športnih organizacij
Leta delovanja

do 10
5%

11 do 19
10 %

20 - 29
15 %

30 - 39
20%

40 in več
25%

V program letnega programa športa se uvrstijo izvajalci, ki zberejo najmanj 20 točk.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja.
5.1 Velike mednarodne športne prireditve
Velike mednarodne športne prireditve opredeljuje Zakon o športu in se ne morejo organizirati
brez soglasja državnega zbora, vlade ali ministrstva. Sredstva za izvedbo velike športne
prireditve lokalna skupnost zagotavlja v posebnih proračunskih virih.
5.2 Druge športne prireditve
Med druge športne prireditve prištevamo prireditve tekmovalnega in rekreativnega značaja,
ki so organizirane na lokalnem, državnem ali mednarodnem nivoju, ki ne sodijo med velike
mednarodne športne prireditve. Ligaška tekmovanja v športnih panogah, ki se izvajajo kot
del rednega tekmovalnega sistema niso predmet vrednotenja.
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Preglednica št. 20; Športne prireditve
število aktivnih udeležencev*
do 50
51 - 150 151- 250 251 - 350 351 - 500 nad 500
Občinska
10
25
50
75
90
100
Državna
50
125
250
375
450
500
Mednarodna
100
250
500
750
900
1000
Rekreacijske lige
2,5 točke na ekipo, vključeno v tekmovanje
*Število aktivnih udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni
prireditvi prijavljenega izvajalca. V kolikor se prireditev organizira prvič, se upošteva
predvideno število udeležencev po oceni organizatorja.
VRSTA ŠPORTNE
PRIREDITVE

V kolikor prireditev traja dva ali več dni, se število dodeljenih točk poveča za 50 %.
V program letnega programa športa se uvrstijo športne prireditve izvajalca, ki so vrednotene
z najmanj 25 točkami.
Športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- Občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen
način.
- Državna športna prireditev je objavljena v koledarju NPŠZ oziroma v enem od
koledarjev športno rekreativnih prireditev.
- Mednarodna športna prireditev je objavljena v mednarodnem koledarju mednarodne
športne zveze.
- Športna prireditev mora potekati na območju občine, deloma pa lahko tudi na
območju sosednjih občin.
Vsakemu izvajalcu se sofinancira največ eno športno prireditev.

