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POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO, VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ANKARAN
I. IZHODIŠČNE DOLOČBE:
S Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju:
merila) se določa uresničevanje javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na
osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo:
 pogoje in merila za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ in razvrstitev športnih panog in izvajalcev,
 merila za vrednotenje programov in področij športa.
II. DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:
Prijavitelji postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v občini Ankaran,
 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj 6 mesecev registrirani v skladu z veljavnimi
predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
 izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter
izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,
 imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za
delo v športu,
 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe
programov,
 imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
III. ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in
strokovno vodeno celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:
ŠVOM‐P: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi,
ŠVOM‐PP: športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami,
ŠŠTU: obštudijski športni programi,
ŠVOM‐U: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
KŠ: programi kakovostnega športa,
VŠ: programi vrhunskega šport,
ŠI: programi športa invalidov,
RE: programi športne rekreacije,
ŠSTA: programi športa starejših.
IV. RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV, PANOG IN IZVAJALCEV
Športne programe, panoge in izvajalce LPŠ vrednotimo glede na razširjenost,
uspešnost/konkurenčnost in pomen za lokalno okolje na osnovi naslednjih meril:
 ŠTEVILO VADEČIH: število priznanih popolnih vadbenih skupin izvajalca,
 KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV: število usposobljenih/izobraženih za delo v športu,
 KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE: rezultat klubske ekipe/posameznika izvajalca na uradnem
DP NPŠZ,
 NACIONALNI POMEN PANOGE: število vseh registriranih športnikov v NPŠZ po podatkih OKS‐ZŠZ,
 LOKALNI POMEN PANOGE: število aktivno vključenih otrok, mladine in starejših od 65 let ter
doprinos programa k razvoju lokalne skupnosti,
 RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE: število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS‐ZŠZ.

709

Stran

710 /

Št.

8 / 7. 2. 2020

Uradni list Republike Slovenije

V. KRATICE
Kratice, uporabljene v merilih, imajo naslednji pomen:
JR ‐ javni razpis
NPŠZ ‐ nacionalna panožna športna zveza
OKS‐ZŠZ ‐ Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
FŠO – Fundacija za šport
MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS
VI. NAČIN IZBIRE PROGRAMOV IN PODROČIJ LPŠ
1. ŠPORTNI PROGRAMI
a) NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI: ŠVOM‐P; ŠVOM‐PP, ŠŠTU, RE; ŠSTA; ŠI
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA

POGOJI ZA TOČKOVANJE

Število vadečih v vadbeni skupini
(zahtevano število popolne vadbene
skupini po kriteriju za vrednotenje)

Skupina je številčno popolna (100 % in več).
Skupina je številčno popolnjena (50 do 99 %).
Skupina je številčno popolnjena (manj kot 50 %).
Program se izvaja več kot 60 ur na leto.
Program se izvaja vsaj 60 ur na leto.
Program se izvaja manj kot 60 ur na leto.
Vodja programa je strokovno izobražen.
Vodja programa je strokovno usposobljen.
Vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen.
Športni program je za udeleženca brezplačen.
Športni program za udeleženca ni brezplačen.
V športni program so aktivno vključeni otroci in
mladina oziroma starejši od 65 let.
V športni program otroci in mladina oziroma starejši
od 65 let niso vključeni.
Program izkazuje velik doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.
Program izkazuje manjši doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.

Število ur vadbe
(tedensko število ur x število tednov)
Kompetentnost strokovnega kadra
Cena športnega programa za udeleženca
Pomen panoge za lokalno okolje ‐1
(število aktivnega članstva: s pristopno
izjavo)
Pomen panoge za lokalno okolje ‐ 2

ŠTEVILO
TOČK
10
5
0
10
5
0
10
5
0
10
0
10
0
6 ‐ 20
0‐5

Opomba:
‐ popolnost skupine se določi z LPŠ
‐ šport invalidov obsega tekmovalne in netekmovalne športne programe. Programe se vrednoti
pod enakimi kriteriji ob upoštevanju zmanjšanja števila vadečih, števila ur vadbe in števila aktivnih članov za 50 %.

b) TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI: ŠVOM‐U; KŠ; VŠ; ŠI
KOLEKTIVNI ŠPORT
Število vadečih v vadbeni skupini
(zahtevano število popolne vadbene
skupini po kriteriju za vrednotenje)
Kompetentnost strokovnega kadra

Skupina je številčno popolna (100 % in več).
Skupina je številčno popolnjena (50 do 99 %).
Skupina je številčno popolnjena (manj kot 50 %).
Vodja programa je strokovno izobražen.
Vodja programa je strokovno usposobljen.
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Vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen.
V NPŠZ je registriranih več kot 3.000 športnikov in
več.
Nacionalni pomen
V NPŠZ je registriranih od 500 do 3000 športnikov.
(število pri NPŠZ registriranih športnikov)
V NPŠZ je registriranih manj kot 500 športnikov.
Izvajalec ima več kot 30 registriranih športnikov.
Izvajalec ima 10 ‐ 30 registriranih športnikov
Razširjenost športne panoge
(registrirani športniki)
Izvajalec ima manj kot 10 registriranih športnikov.
Izvajalec nima registriranih športnikov.
Izvajalec ima tri (3) in več tekmovalnih selekcij.
Konkurenčnost športne panoge
(število tekmovalnih skupin, ki nastopajo
Izvajalec ima dve (2) tekmovalni selekciji.
na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ)
Izvajalec ima eno (1) tekmovalno selekcijo.
Program izkazuje velik doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.
Pomen panoge za lokalno okolje
Program izkazuje manjši doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.
INDIVIDUALNI ŠPORT
Število vadečih v vadbeni skupini
(zahtevano število popolne vadbene
skupini po kriteriju za vrednotenje)

Skupina je številčno popolna (100 % in več).
Skupina je številčno popolnjena (50 do 99 %).
Skupina je številčno popolnjena (manj kot 50 %).
Vodja programa je strokovno izobražen.
Kompetentnost strokovnega kadra
Vodja programa je strokovno usposobljen.
Vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen.
V NPŠZ je registriranih več kot 1.000 športnikov.
Nacionalni pomen
V NPŠZ je registriranih od 100 do 1000 športnikov.
(število pri NPŠZ registriranih športnikov)
V NPŠZ je registriranih manj kot 100 športnikov.
Izvajalec ima več kot 10 registriranih športnikov.
Izvajalec ima 5 ‐ 10 registriranih športnikov
Razširjenost športne panoge
(registrirani športniki)
Izvajalec ima 1 ‐ 4 registriranih športnikov.
Izvajalec nima registriranih športnikov.
Izvajalec ima tri (3) in več tekmovalnih selekcij.
Konkurenčnost športne panoge
(število tekmovalnih skupin, ki nastopajo
Izvajalec ima dve (2) tekmovalni selekciji.
na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ)
Izvajalec ima eno (1) tekmovalno selekcijo.
Program izkazuje velik doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.
Pomen panoge za lokalno okolje
Program izkazuje manjši doprinos k razvoju lokalne
skupnosti.
Opomba:

Stran

0
10
5
1
20
10
5
0
10
5
1
6 ‐ 20
0‐5

20
10
5
10
5
0
10
5
1
10
5
1
0
10
5
1
6 ‐ 20
0‐5

‐ popolnost skupine se določi z LPŠ
‐ šport invalidov obsega tekmovalne in netekmovalne športne programe. Programe se vrednoti pod enakimi
kriteriji ob upoštevanju zmanjšanja števila vadečih, števila ur vadbe in števila aktivnih članov za 50 %.

2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA
ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni lahko (so)financira energetske in
športno‐tehnološke posodobitve, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje obstoječih naravnih
športnih površin, novogradnje športnih objektov.
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Za takšne projekte občina praviloma razpiše posebne (od drugih področij športa ločene) javne
razpise. V posebnih primerih, ki jih določi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.
Športne objekte in površine za šport v lasti občine upravlja občina. Višina upravljavskih in
investicijskih stroškov se vsako leto opredeli v občinskem proračunu in z LPŠ.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
a) USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
Deficitarnost strokovnega
izpopolnjevanja (veljavna licenca za
tekoče leto)

Deficitarnost strokovnega usposabljanja

POGOJI ZA TOČKOVANJE
Število trenerjev/vodnikov z licenco je manjše od 50
% števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
Število trenerjev/vodnikov z licenco je med 50 in 99
% števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
Število trenerjev/vodnikov z licenco je enako ali večje
kot število z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je manjše od 50
% števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je med 50 in 99
% števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca.
Število trenerjev/vodnikov z diplomo je enako ali
večje od števila z JR priznanih vadbenih skupin
izvajalca.

ŠTEVILO
TOČK
10
5
2
20
10
5

b) STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV
Skrb za izobraževanje nadarjenih in kategoriziranih športnikov se na nivoju lokalne skupnosti kaže kot
sofinanciranje štipendij za nadarjene in kategorizirane športnike, spremljanje pripravljenosti in
strokovna podpora in svetovanje.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
c) ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih
in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
d) ZNANSTVENO‐RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno‐raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
športno prakso. Lokalna skupnost se odloči za sofinanciranje znanstveno‐raziskovalne dejavnosti v
primeru, ko gre za ciljne raziskovalne projekte, ki so povezani z lokalnim okoljem.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
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e) INFORMACIJSKO‐KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU
Informacijsko‐komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za
učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e‐informacij o ponudbi v športu) ter
sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
Delovanje/pomen na lokalnem nivoju
(tradicija v letih ‐ podatki AJPES)
Organiziranost na lokalni ravni –
DRUŠTVO
(število aktivnega članstva: s pristopno
izjavo)
Organiziranost na lokalni ravni –
ŠPORTNA ZVEZA
(število vključenih društev iz občine
Ankaran – s pristopno izjavo)

POGOJI ZA TOČKOVANJE
Izvajalec neprekinjeno deluje 15 let in več.
Izvajalec neprekinjeno deluje več kot 5 in manj kot 15
let.
Izvajalec deluje manj kot 5 let.
Izvajalec ima več kot 50 aktivnih članov.
Izvajalec ima med 20 in 50 aktivnih članov.

ŠTEVILO
TOČK
10
5
1
10
5

Izvajalec ima manj kot 20 aktivnih članov.

1

Izvajalec ima več kot 5 aktivnih članov.

10

Izvajalec ima manj kot 5 aktivnih članov.

0

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
a) ŠPORTNE PRIREDITVE
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
Množičnost športne prireditve –
INDIVIDUALNI ŠPORT
Množičnost športne prireditve –
KOLEKTIVNI ŠPORT

Raven športne prireditve

Osnovni namen (ustreznost) športne
prireditve

POGOJI ZA TOČKOVANJE
Na prireditvi nastopa 20 udeležencev in več.
Na prireditvi nastopa med 10 in 19 udeležencev.
Na prireditvi nastopa do 10 udeležencev.
Na prireditvi nastopa 50 udeležencev in več.
Na prireditvi nastopa med 10 in 49 udeležencev.
Na prireditvi nastopa do 10 udeležencev.
Uradno priznana športna prireditev mednarodne
ravni.
Uradno priznana športna prireditev državne ravni.
Športna prireditev lokalnega pomena.
Športna prireditev je namenjena izključno otrokom.
Športna prireditev je namenjena vsem.
Športna prireditev je namenjena izključno odraslim.

ŠTEVILO
TOČK
10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1

b) JAVNO OBVEŠČANJE
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so lahko predmet LPŠ na lokalni ravni,
vendar ni nujno, da so predmet JR.
Z LPŠ se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
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c) ŠPORTNA DEDIŠČINA
Športna dediščina oziroma muzejska dejavnost predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in
predstavljanje premične dediščine slovenskega športa.
Z LPŠ in JR se določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih projektov na izvajalca ter
vrednotenje prijavljenih programov.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja. Gre za skupni projekt MIZŠ, FŠO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k
projektu, ki je izbran na nacionalni ravni, sicer pa družbena in okoljska odgovornost v športu nista
predmet sofinanciranja po LPŠ.

