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MERILA IN KRITERIJI
za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk

Za namenom uresničevanja javnega interesa v športu so z Merili in kriteriji za
vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: merila) opredeljeni
načini vrednotenja področij športa.
I. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega
proračuna občine veljajo naslednji pogoji:
1. Podlaga za izračun višine sofinanciranja posameznih programov je točkovni sistem iz teh
meril. Izračun vrednosti točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za
posamezne vsebine v okviru letnega programa športa v Občini Žužemberk. Vrednost
točke za posamezne vsebine športnega programa se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev
posameznega športnega programa.
2. Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ice prijavijo samo v enem od športnih
programov, ki ga prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente,
ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega
sistema.
3. Višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu Občine
Žužemberk in Letnem programu športa.
4. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov Občina Žužemberk ne
sofinancira stroškov hotela ter stroškov zbora članov.
5. Izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno objaviti izračun cene športnega
programa, za katerega izvajanje prejemajo javna sredstva (31. člen Zakona o športu).
6. Strokovna komisija lahko pred javnim razpisom spremeni merila in kriterije na podlagi
dejanskega izvajanja športnih programov, na podlagi Nacionalnega programa športa v RS
2014-2023 in Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk.
7. Pri nekaterih športnih programih se v razpisni dokumentaciji zahteva potrdilo o
usposobljenosti strokovnega kadra, ki program izvaja. V tem primeru je potrebno priložiti
potrdilo o strokovni usposobljenosti v skladu z 48. členom Zakona o športu.
8. Športni programi, ki se sofinancirajo:
 športna vzgoja otrok in mladine,
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 kakovostni šport,
 vrhunski šport,
 šport invalidov
 športna rekreacija,
 šport starejših,
 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
 delovanje.
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II. MERILA IN VREDNOTENJE
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Športna vzgoja otrok in mladine zajema vse tiste, ki se ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
1.1 športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni
lokalne skupnosti se izvajajo programi »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban
planinec« in »drugi prostočasni športni programi«, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti in
spodbujanje otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Iz proračuna se sofinancira strokovni kader in najem objekta, če je zanj plačana
najemnina.
Tabela 1/1

*strokovni kader
najem objekta

Mali sonček
največ do 60 ur
(velikost skupine
od 8 - 12)

Naučimo se
plavati
največ do 10
ur/skupino
(velikost skupine
od 5 - 10)

Ciciban planinec
največ do 60 ur
na/leto
(velikost skupine
od 8 - 15)

1 točka / uro
/

1 točka / uro
1 točka / uro

1 točka / uro
1 točka / uro

športne programi,
ki jih organizirajo
športna društva
največ do 40
ur/leto/program
(velikost skupine
od 8 - 15)
1 točka / uro
1 točka / uro

1.2 športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 15 let, ki se s športno
dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v
tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.
Cilji so zlasti obogatiti in dopolniti šolsko športno vzgojo z dodatnimi programi in
motivacijskimi prijemi in da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo.
Iz proračuna se sofinancira strokovni kader, najem objekta in šolska športna tekmovanja.
Tabela 1/2

*strokovni kader
najem objekta

Zlati sonček
največ do 80
ur
(velikost
skupine
od 8 - 12)
1 točka / uro
/

Tabela 1/3

organizacija šolskih
športnih tekmovanj
(zunaj obveznega
izobraževalnega programa)

Krpan
največ do 20
ur
(velikost
skupine
od 7 - 15)
1 točka / uro
/
občinsko ali
medobčinsko
prvenstvo

10 točk / prvenstvo

Naučimo se
plavati
največ do 10
ur/skupino
(velikost skupine
od 5 - 10)
1 točka / uro
1 točka / uro

športne programi, ki jih
organizirajo športna
društva
največ do 80
ur/leto/program (velikost
skupine od 8 - 15)
1 točka / uro
1 točka / uro

regijsko prvenstvo
20 točk / prvenstvo

državno prvenstvo
30 točk / prvenstvo
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2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
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 ustrezno poskrbeti za uspešno
socialno integracijo v vsakdanje življenje.
Iz proračuna se sofinancira spodbijanje aktivnosti in vadba otrok in mladine s posebnimi
potrebami.
Tabela 2
Število
vključenih otrok
in mladine

Število na redni vadbi

Število na vadbi ob vikendih

20 točk / udeleženca

30 točk / udeleženca

3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Programi športne vzgoje otrok in mladine potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko,
kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo
načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni
vzgoji, ki se odvija v športnih društvih ter nadgrajuje trening posamezne športne panoge, ki
ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo
usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. Osnovni namen je
omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi Nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ), v
dogovoru z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije
– Združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član društva, ki je
včlanjeno v Nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) in ima s strani OKS–ZŠZ potrjen
nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih
in kategoriziranih športnikov.
Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši
od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri
katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
Iz proračuna se financira: strokovni kader, najem objekta ter materialne stroške.
Tabela 3/1
mlajši dečki/ice
(od 10 - 12 let)

Prijava za
športnika v
individualni
športni panogi in
je registriran v
OKS-ZŠZ

obseg vadbe na
leto

*strokovni kader

najem objekta

min. 120 do
max. 240 ur

1 točka / uro

1 točka / uro
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obseg vadbe
na leto

*strokovni kader

najem objekta

materialni
stroški

od 240 do 320

1 točka / uro

1 točka / uro

10 točk

od 320 do 380

1 točka / uro

1 točka / uro

10 točk

od 350 do 440

1 točka / uro

1 točka / uro

10 točk

4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika,
tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega
prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnosti razvoja športa v občini. Cilj letnega
programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svoji cilji
preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
Iz proračuna se sofinancira najem objekta.
Tabela 4
sofinanciranje lokalne skupnosti
najem objekta (točk/uro)

št. točk (članice in člani)
(individualno)
2 točki / uro

št. točk (članice in člani)
(ekipa z najmanj 6 udeleženci)
1 točka / uro

5. VRHUNSKI ŠPORT
Doseganje visokih in najvišjih športnih dosežkov v svetovnem merilu je v prvi vrsti veliko
dejanje za posameznika, ob spletu medijske pojavnosti, nacionalnega pomena športa in
družbene odmevnosti pa je lahko pomembno tudi za širšo družbeno skupnost še posebno na
občino, regijo in državo. Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove
ustvarjalnosti na področju športa. Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge
vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport.
Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto poistovetijo vsi
pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (narodna pripadnost) . Vrhunski šport predstavlja
tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi
občine (npr. prepoznavnost). Vrhunski športni dosežki posredno odražajo razvitost športne
panoge, kažejo na njeno organiziranost, vplivajo na športno industrijo, trgovino, turizem,
medije, posredno pa usmerjajo načine (aktivnega in pasivnega) preživljanja prostega časa
ljudi. Vrhunski športni dosežek je odvisen od sposobnosti športnika, trenerja, dane
materialne in finančne možnosti, znanstvena spoznanja in trdo ter načrtno delo.
Vrhunski šport se sofinancira iz letnih programov športa, vendar pa se javno-finančna
sredstva ne smejo namenjati za plačilo športnikom za njihovo nastopanje, podpora gre
programom ter spodbudam za vrhunske dosežke in njihov strokovni kader.
Iz proračuna se financira: strokovni kader, najem objekta ter materialne stroške.
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št. točk (članice ali člani)
(ekipa z najmanj 2 vrhunskima
športnikoma)
200 točk / ekipo

6. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne
(rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja,
para olimpijski športi) učinke.
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med
športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo športni programi potekajo, ki potekajo
najmanj vsaj 30 ur letno.
Tabela 6
Število
vključenih
invalidov

Število na redni vadbi

Najem objekta

20 točk / udeleženca

1 točka / uro

7. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina
življenja in dela, preprečevati upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti
čim večje število ljudi v redne oblike športne dejavnosti. Športna rekreacija je športna
dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja
in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.
Izvajalec je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega
izvajanje prejema javna sredstva. Športni program, ki je v celoti financiran iz javnih sredstev,
je za uporabnika brezplačen. V primeru delnega sofinanciranja športnega programa iz javnih
sredstev mora izvajalec stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. (31. čl. Zakona o
športu)
Iz proračuna se sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Tabela 7
najem objekta za do 80 urni program vadbe na skupino, ki
šteje do 15 članov/ic, v različnih športnih panogah
*strokovni kader za do 80 urni program vadbe na skupino,
ki šteje do 15 članov/ic, v različnih športnih panogah

1 točka / uro
1 točka / uro

7.1 športne prireditve
Organizacija športne prireditve se sofinancira le v primeru, če na njej sodelujejo športniki iz
občine Žužemberk in so pomembne za popularizacijo športa v občini.
Ovrednotene so občinske, medobčinske, mednarodne športne prireditve in katerih je namen
dvigovanje motivacije za šport, pospeševanje športne aktivnosti in imajo promocijski učinek
na šport, gospodarstvo in turizem občine Žužemberk in jih organizirajo društva iz Občine
Žužemberk.
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Sofinancirajo se stroški športne prireditve, ki se odvijajo v Občini Žužemberk. Organizacija
večdnevne prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev. Organizacija več
programov v enem dnevu se šteje za eno športno prireditev.
Tabela 7/1
število
udeležencev
(tekmovalcev)
do 30
30 – 50
51 – 100
101 – 150
151 in več
Tabela 7/2
število ekip
3-8
9 - 15
16 in več

organizacija na
občinskem nivoju
10 točk / prireditev
20 točk / prireditev
30 točk / prireditev
40 točk / prireditev
50 točk / prireditev

organizacija na
medobčinskem nivoju
30 točk / prireditev
50 točk / prireditev
70 točk / prireditev
90 točk / prireditev
110 točk / prireditev

organizacija rekreativne lige na
občinskem nivoju
20 točk / prireditev
30 točk / prireditev
40 točk / prireditev

organizacija na
mednarodnem nivoju
50 točk / prireditev
70 točk / prireditev
90 točk / prireditev
110 točk / prireditev
130 točk / prireditev

organizacija rekreativne lige na
medobčinskem nivoju
40 točk / prireditev
60 točk / prireditev
80 točk / prireditev

8. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnosti odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin, pod čemer razumemo kot »zvezo« starejših oseb in
vnukov. Celotni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne
vadbe razširjenih družin (medgeneracijsko druženje) potekajo najmanj 20 tednov v letu oz.
40 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju ter v skupini z najmanj 10
udeleženci. Šport starejših, za katerega izvajalci ne plačujejo objekta, se sofinancira
strokovni kader s potrdilom o usposobljenosti oz. strokovni izobrazbi določenega področja.
Za samovodene skupine se ne financira najem objekta ali strokovni kader.
Iz proračuna se sofinancira (do 80 ur letno, s skupino z najmanj 8 udeleženih) in sicer:
 najem objekta in strokovni kader za celoletni programi skupinske gibalne vadbe
Tabela 8
Naziv programa
celoletni program skupinske
gibalne vadbe

*Najem objekta
(do 80 ur letno)

*Strokovni kader
(do 80 ur letno)

1 točka / uro

1 točka / uro

9. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu so programi, kjer se različno izobraženi kadri
usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoča delo v športu.
Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni
za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev, ko morajo nadgraditi svoje znanje.
Ne sofinancira se stroškov hrane, pijače in hotela.
Pogoji za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja (za vaditelja, inštruktorja, trenerja
1., 2. in 3. stopnje, sodnika 1., 2. in 3. stopnje) so:
6
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sofinancira se udeležba programu usposabljanja strokovnih kadrov, ki je potrjen od
Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani,
Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne panožne športne zveze,
prijavitelj ima pravico do sofinanciranja enega kandidata letno,
prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen,
organizator in izvajalec usposabljanja ter podatke o udeležencu usposabljanja,
prijavitelj mora za svojega kandidata predložiti ustrezno dokumentacijo o udeležbi na
usposabljanju oz. dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja,
kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo
po končanem usposabljanju še najmanj dve (2) leti deloval kot strokovni delavec v
programih prijavitelja.

Pogoji za sofinanciranje potrjevanja licenc so:
- sofinancira se udeležba programu potrjevanja licenc strokovnih kadrov, ki je potrjen od
Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani,
Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne panožne športne zveze,
- prijavitelj mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen,
organizator in izvajalec seminarja ter podatke o udeležencu licenčnega seminarja,
- prijavitelj mora za svojega kandidata predložiti ustrezno dokumentacijo o udeležbi na
licenčnem seminarju oz. dokazilo o podaljšani licenci,
- kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo
po končanem licenčnem seminarju še najmanj eno (1) leto deloval kot strokovni delavec
v programih prijavitelja.
Iz proračuna se sofinancirajo stroški izobraževanja.
Tabela 9
Izobraževanje in usposabljanje
Izpopolnjevalno izobraževanje:
licenčni seminar

30 točk / izobraževanje
20 točk / izobraževanje

10. DELOVANJE
Temelj evropskega modela športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva.
Društva so interesna, prostovoljna združenja občanov, ki s prostovoljnim delom uveljavljajo
skupne interese. Predstavljajo osnovo vrhunskega in kakovostnega športa, poleg tega pa so
zelo pomemben izvajalec športnih interesnih programov za otroke in mladino ter družine.
Z izboljšanjem programov športnih društev želimo povečati število članov društev in s tem
število športno dejavnih prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost, obseg strokovno
izvedenega prostovoljnega dela v športu in pripadnost posameznika športu.
Delovanje društev predstavlja javni interes, zato občina spodbuja in materialno podpira
društveno dejavnost.
Iz proračuna se sofinancira spodbujanje vključevanja članov društva in obletnic delovanja.
Tabela 10
član društva, ki je plačal članarino
*društvo v tekočem letu praznuje okroglo
(10., 20., 30…) obletnico delovanja
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točke
1 točka / člana
200 točk / obletnico

Jože Papež
župan
7
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