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PRILOGA I:
Pogoji in merila za izbor ter vrednotenje letnega programa športa v Občini
Miren-Kostanjevica
Pogoji za izbor izvajalcev letnega programa
1. Športni programi
1.1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport invalidov
(rekreativni programi), šport starejših.

MERILO

1. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA

TOČKE

Plačljiv program
Brezplačen program

1
2

Strokovno usposobljen kader
Strokovno izobražen kader

1
2

od 5 do 10
od 11 do 19
20 in več
Za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine s
posebnimi potrebami
od 1 do 4
5 in več

1
2
3

2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (iz
področja športa)
3. ŠTEVILO VADEČIH V PROGRAMU

1
3

Vrednoti se programe, ki dosežejo najmanj 3 točke.
1.2.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni
šport, vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni programi):
MERILO

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (iz
področja športa)
Strokovno usposobljen kader
Strokovno izobražen kader

MERILO
KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE
do 50 registriranih športnikov
nad 100 registriranih športnikov

TOČKE
1
2

TOČKE
1
2
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MERILO
RAZŠIRJENOST (individualne in kolektivne športne
panoge)

program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah

MERILO

KAKOVOST (individualne športne panoge)
izvajalec ima registrirane športnike vpisane v evidenco OKSZŠZ ali NPŠZ
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mladinskem, državnem ali perspektivnem razredu
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mednarodnem, svetovnem ali olimpijskem razredu
MERILO
KAKOVOST (kolektivne športne panoge)
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega sistema
izvajalec tekmuje v tretji državni ligi
Izvajalec tekmuje v drugi ali prvi državni ligi

Št.
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TOČKE
1
2
3
4
5

TOČKE
1
3
4

TOČKE
1
3
4

Izvajalec lahko pridobi 4 točke le v kolikor tekmuje s člansko ekipo. V primeru, da izvajalec ne tekmuje
s člansko ekipo ali pa je znotraj tekmovalnega sistema zgolj ena liga lahko izvajalec pridobi največ 1
točko.
V sofinanciranje se izbere programe ki dosežejo najmanj 4 točk.

2. Investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za
šport v naravi

MERILO
Športni objekt je namenjen širši strukturi uporabnikov
V lokalni skupnosti primanjkuje športna infrastruktura
Športni objekt je namenjen za izvedbo aktivnosti več športnih
panog
Sanacija zagotavlja trajnejši obstoj športne infrastrukture
V sofinanciranje se izbere programe ki dosežejo najmanj 2 točke.

TOČKE
1
1
1
1
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3. Razvojne dejavnosti v športu
3.1. Usposabljanje ter izpopolnjevanje strokovnih kadrov
MERILO
Dejavnost izvajalca izkazuje potrebo po dodatnih
usposabljanjih ter izpopolnjevanjih strokovnih kadrov

TOČKE
1

Sofinancira se programe, ki dosežejo eno točko.
3.2. Statusne pravice športnikov
MERILO
Športna panoga ima velik pomen na lokalni ter nacionalni
ravni
Kandidat ima vidne uspehe na področju športa na nacionalni
ter mednarodni ravni v olimpijski športni panogi

TOČKE
1
1

Sofinancira se programe ki dosežejo dve točki.
3.3. Založništvo v športu
MERILO
Dejavnost izvajalca izkazuje potrebo dodatni literaturi na
področju športa
Ustreznost referenc avtorja projekta

TOČKE
1
1

Sofinancira se programe, ki dosežejo dve točki.
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost na področju športa
MERILO
Izvedljivost in gospodarnost projekta
Razvojna kakovost
Relevantnost in potencialni vpliv projekta
Reference avtorja

TOČKE
1
1
1
1

Sofinancira se programe, ki dosežejo štiri točke.
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
MERILO
Deficitarnost-pomanjkanje tehnologije v lokalni skupnosti
Dostopnost tehnologije za uporabnike
Uporabnost produkta
Sofinancira se programe, ki dosežejo tri točke.

TOČKE
1
1
1
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4. Športne prireditve ter promocija športa
4.1. Športne prireditve
MERILO
Prireditev je organizirana na območju občine MirenKostanjevica
Prireditev je pretežno športna in ni vključena v programe
rednih tekmovanj posameznih nacionalnih panožnih športnih
zvez

TOČKE
1
1

V sofinanciranje se izbere izvajalca, ki doseže dve točki.
4.2. Javno obveščanje
MERILO
Promocija pokriva ključne vsebine športa na lokalni ravni
Mediji je zasnovan na vsaj tri periodične izdaje na letni ravni

TOČKE
1
1

V sofinanciranje se izbere izvajalca, ki doseže vsaj eno točko.
4.3. Športna dediščina
MERILO
Sofinancira se projekte muzejske dejavnosti, ki imajo bogato
dediščino iz področja zgodovine športa na območju občine
Miren-Kostanjevica.

TOČKE
1

V sofinanciranje se izbere izvajalca, ki doseže eno točko

5. Organiziranost v športu
MERILO

TOČKE NA ČLANA

Število članov društva s plačano članarino ter stalnim
bivališčem v občini Miren Kostanjevica, vključenih v športne
programe

1

Število registriranih športnikov društva vključenih v športne
programe

2

Število kategoriziranih športnikov društva na dan objave
javnega razpisa

3

ŠTEVILO ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO

ŠTEVILO REGISTRIRANIH ČLANOV

ŠTEVILO KATEGORIZIRANIH ČLANOV

V sofinanciranje se izbere društva, ki dosežejo najmanj 3 točke.
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6. Družbena in okoljska odgovornost v športu
MERILO
Izvedljivost projekta
Lokalni oziroma nacionalni pomen projekta
Odličnost projekta

V sofinanciranje se izbere izvajalca ki doseže 3. točke

TOČKE
1
1
1
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Merila za vrednotenje programov ter področij
S temi merili je za vrednotenje programov/področij predviden sistem točkovanja. Na podlagi
vrednotenja prejetih prijav se izračuna višina sredstev, ki jo izvajalci prejmejo na javnem razpisu. Višina
sredstev se izračuna na podlagi doseženega števila točk za program/področje in vrednost točke za
posamezen sklop programov/področij. Vrednost točke za posamezen sklop programov/področij se
izračuna tako, da se višina sredstev določena v LPŠ za posamezen sklop programov/področij deli s
seštevkom vseh točk posameznega sklopa programov/področij.

Splošni pogoji
-Pri programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti, športne
rekreacije, športa invalidov in športa starejših se vrednoti le programe, ki izpolnijo pogoj minimalnega
število udeležencev v vadbeni skupini in minimalno število vadbenih ur letno.
Pri programih športne rekreacije ter športa starejših se sofinancirajo izključno vsebine izvajalcev
katerih udeleženci imajo stalno prebivališče v občini Miren-Kostanjevica.

-Pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in programih

kakovostnega športa, se vrednoti registrirane športnike, ki tekmujejo v uradno potrjenih tekmovalnih
sistemih Olimpijskega komiteja Slovenije. Pri vrednotenju se upošteva število vadečih v skupini,
ustreznost strokovnega kadra ter vadbeni prostor. V primeru manjšega števila udeležencev v vadbeni
skupini in manjšega števila vadbenih ur letno se število točk sorazmerno zmanjša.

-Udeleženec ali ekipa se je moral-a v pretekli sezoni udeležiti vsaj enega uradnega tekmovanja NPŠZ
potrjenega iz strani Olimpijskega komiteja Slovenije.
-Isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu.
-Pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba ali usposobljenost v skladu z zakonom
o športu ter pridobljena licenca, v kolikor je za posamezno športno panogo urejen sistem licenciranja.
-Točkovanje športnih prireditev se izvede le v primeru da je dogodek organiziran na območju občine
Miren-Kostanjevica in da je prireditev pretežno športna ter ni vključena v koledar tekmovanj
posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez.
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1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo
od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne
vadbe ne tekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so
vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov posameznih nacionalnih panožnih športnih
zvez.
1.1. Promocijski športni programi
Med promocijske športne programe ki se pretežno izvajajo v vrtcih ter osnovnih šolah prištevamo: Mali
sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in
Mladi planinec (MP).
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Mali sonček
Ciciban planinec
Zlati sonček
Naučimo se plavati
Krpan
Mladi planinec

TOČKE NA PROGRAM
100
100
100
100
100
100

1.2. Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predstavljajo
udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od lokalnega do državnega nivoja.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Udeležba na posameznem tekmovanju
Organizacija posameznega tekmovanja

TOČKE
100
200

1.3. Celoletni športni programi
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (netekmovalnega značaja)
predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor .
Minimalno število udeležencev v skupini/programu: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Predšolski otroci
Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 1x tedensko
Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 2x tedensko

TOČKE VADBENI
PROSTOR
30

TOČKE STROKOVNI
KADER
30

30

30

60

60
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1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v krajšem
obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se
sofinancira: - strokovni kader, - vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev programa: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur za program: 20 ur
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Predšolski, šoloobvezni otroci
in mladina (15~19 let)

TOČKE VADBENI
PROSTOR

TOČKE STROKOVNI
KADER

20

20

1.5. 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.
Programe se vrednoti v skladu z merili določenimi v 1. poglavju (prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine).
1.6. Obštudijske športne dejavnosti
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in
pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja in se izvajajo v kraju študija.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

Vadbena skupina

TOČKE VADBENI
PROSTOR
60

Minimalno število udeležencev v skupini/programu: 8
Minimalno število ur letno: 6

TOČKE STROKOVNI
KADER
60
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2. 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 vrhunskih športnih
rezultatov.
-V te programe se vključujejo mladi športniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Programi zajemajo načrtovano vzgojo
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje rezultatov.
-Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno
izpeljavo programov.
-Udeleženci programov morajo biti starejši od 12 let ter vključeni v uradno potrjene tekmovalne sisteme
Olimpijskega komiteja Slovenije ali Zveze za šport Invalidov (Para olimpijski komite Slovenije).
-Izjemoma se sofinancira tudi programe, ki vključujejo mlajše športnike od 9 let do vključno 11 let,
registrirane pri NPŠZ, vključene v redni program vadbe prijavitelja in tekmovanj, ki jih organizira NPŠZ.
Udeleženci programov so razvrščeni v naslednje starostne skupine:
- Pripravljalna skupina (9 – 11 let),
-

Mlajši dečki/deklice (12 – 13 let),

-

Starejši dečki/deklice (14 – 15 let),

-

Kadeti/kadetinje (16 – 17 let),

-

Mladinci/mladinke, starejši mladinci/mladinke, mlajši člani/članice (18 – 19 let).

Občina lahko sofinancira stroške za najemnino vadbenega prostora, stroške za sofinanciranje
strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega kadra ter stroške priprav in udeležbe na športnih
tekmovanjih. Športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega izvajanja programa, vendar največ v
obsegu, določenem v tabeli.
V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se
pri vrednotenju programa upošteva sorazmerni delež točk.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine v skladu s posebnimi
pogoji kateri so opredeljeni v merilih za sofinanciranje programov.
V primeru drugačnega poimenovanja ali manjšega števila udeležencev se program lahko razvrsti v
posamezno starostno skupino glede na pretežno starost registriranih športnikov.
Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
se pomnožijo s točkami iz meril razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah: 6.
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira;
-Strokovni kader,
-Vadbeni prostor,
-Priprave in udeležba na športnih tekmovanjih.

Uradni list Republike Slovenije

MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Skupina od 9 do 11 let
Skupina od 12 do 13 let
Skupina od 14 do 15 let
Skupina od 16 do 17 let
Skupina od 18 do 19 let

Št.

ŠT. UR
LETNO
90
120
140
160
180

TOČKE
VADBENI
PROSTOR
90
120
140
160
180
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TOČKE
STROKOVNI
KADER
90
120
140
160
180
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TOČKE VADBENI
PROSTOR
(tekmovanja+priprave)
50
60
70
80
90

2.1. Občinske panožne športne šole
Občinska panožna športna šola je občinski projekt zaposlovanja strokovno izobraženega kadra na
področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko
organizira v športnih društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno piramido.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Strokovno izobražen kader

TOČKE
500

2.2. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa uvrščamo športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah,
ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih, so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ pri NPŠZ ali ZŠIPOK in imajo ustrezno tekmovalno
licenco.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter programi vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
Občina sofinancira stroške vadbenega prostora.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

Skupina od 20 do 50 let

ŠT. UR LETNO
200

TOČKE VADBENI
PROSTOR
200

TOČKE VADBENI
PROSTOR (priprave)
100

Točke za vadbeni prostor se pomnožijo s točkami iz meril razširjenosti in uspešnosti športne panoge. V
primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri
vrednotenju programa upošteva sorazmerni delež točk.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine, v kolikor zadoščajo
pogojem doseganja minimalnega števila članov ter minimalnega števila ur vadbe za posamezno
starostno skupino. Za sofinanciranje programa dodatnih vadbenih skupin lahko izvajalec pridobi
izključno točke za sofinanciranje strokovnega kadra.
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2.3. Vrhunski šport

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program vrhunskega
športa so uvrščeni kategorizirani športniki, ki jih Zakon o športu opredeljuje kot vrhunske športnike, oz.,
ki so v zadnji objavi OKS-ZŠZ v času objave javnega razpisa navedeni kot člani društva in so s svojimi
vrhunskimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega
razreda.

MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Mednarodni razred
Svetovni razred
Olimpijski razred

ŠT. TOČK
3
6
9

Občina sofinancira stroške povezane z vadbo ter tekmovanji

3. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega
športa. Športna rekreacija je nabor raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let)
in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja
zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Miren-Kostanjevica.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število ur letno je 60
Minimalno število udeležencev je 8
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina

TOČKE STROKOVNI
KADER
60

TOČKE VADBENI
PROSTOR
60
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3.1. Šport invalidov
Programi za invalide se izvajajo z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
resocializacije ter razvedrila občanov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Miren-Kostanjevica.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število ur letno je 60
Minimalno število udeležencev je 3
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina

TOČKE STROKOVNI
KADER
60

TOČKE VADBENI
PROSTOR
60

3.2. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti in razširjenih družin, pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume skupino starejših
oseb in vnukov.
Pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Miren-Kostanjevica.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število ur letno je 60
Minimalno število udeležencev je 8
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

Vadbena skupina

TOČKE STROKOVNI
KADER
80

TOČKE VADBENI
PROSTOR
80
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4. 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 v naravi je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se opredli financiranje novogradnje športnih objektov,
posodabljanje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter površin za šport v naravi.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Sofinanciranje novogradnje športnega objekta
Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja ali
posodobitve športnega objekta

TOČKE
500
250

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-materialne stroške povezane z vzdrževanjem ter novogradnjo športnega objekta

5. Razvojne dejavnosti v športu
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki s svojim
udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti športa.
5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Sofinancirajo se: - programi
strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu, - programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani
pristojne NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-Materialne stroške povezane z izpopolnjevanjem ter usposabljanjem

MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Udeležba na usposabljanju
Udeležba na izpopolnjevanju

TOČKE
30
5

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-stroške kotizacije strokovnih usposabljanj ter izpopolnjevanj.

5.2. Statusne pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu
Za namen podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu ter promocije lokalne skupnosti se v
javnem sektorju lahko zaposlijo vrhunski športniki in strokovni delavci, ki opravljajo strokovno delo na
programih športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov-tekmovalni program.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira delovna razmerja športnikov in strokovnih delavcev v
športu skladno z zakonom o delovnih razmerjih.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-stroške plače v javnem sektorju.
5.3. Založništvo v športu
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature ter drugih
občasnih publikacij na temo športa.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Sofinanciranje
strokovne,
znanstvene
literature ter občasnih publikaciji.

TOČKE
100

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-materialne stroške povezane z izdajo literature.
5.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
Namen znanstveno raziskovalne dejavnosti je prek temeljnih in aplikativnih raziskav pridobivati
osnovna znanja o kineziologiji, predvsem pa prek uporabnih in razvojnih raziskav prenašati znanstvena
spoznanja v športno prakso.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Sofinanciranje programov spremljanja in
razvoja športne vadbe

TOČKE
100

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-materialne stroške povezane z nakupom ali izdelavo programov spremljanja in razvoja športne vadbe.
5.5. Informacijsko ~ komunikacijska tehnologija na področju športa
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.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Nakup spletnega in mobilnega servisa v
športu ter nakup poslovnih aplikacij in
informacijske opreme za podporo ter
poslovodenje športnih organizacij.

TOČKE
100

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
-materialne stroške povezane z nakupom poslovnih aplikacij in informacijske opreme za podporo ter
poslovodenje športnih organizacij.
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6. Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve pomenijo se štejejo kot pomembni dogodki organizacijske kulture športa z vplivom
na promocijo občine, saj imajo velik vpliv na turizem in gospodarstvo, pa tudi velik pomen za razvoj in
negovanje športne kulture.
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne
prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki ni del rednega
programa tekmovanj posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez
Pogoji vrednotenja športnih prireditev so opredeljeni z zahtevnostjo organizacije posameznega
dogodka, pri katerem se v merilih upoštevajo slednje organizacijske oziroma pripravljalne vsebine.
-Izdelava elaborata za zaporo cest,
-prijava na upravni enoti,
-zagotovitev radarskih služb,
-zagotovitev medicinskega osebja,
-najem časomerilnih služb,
-vsebina spremljevalnega programa,
-nagrade,
-število udeležencev,
-način opisa prireditve na spletnem mestu posameznega organizatorja.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Zahtevnost organizacije 1
Zahtevnost organizacije 2
Zahtevnost organizacije 3

TOČKE
50
250
500

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane z organizacijo ter izvedbo prireditve.
6.1. Javno obveščanje
Na področju javnega obveščanja v športu se sofinancira medijska kampanja, katera promovira
dogajanje športa v občini Miren-Kostanjevica za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Izdaja občinskega glasila na področju športa
Sofinanciranje objav v medijih na nacionalni,
regijski ali lokalni ravni vsaj 3X letno
Sofinanciranje objav v medijih na nacionalni,
regijski ali lokalni ravni vsaj 2X letno
Sofinanciranje objav v medijih na nacionalni,
regijski ali lokalni ravni vsaj 1X letno

TOČKE
600
500
400
300

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane s stroški promocije ali izdaje glasila.
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6.2. Športna dediščina
S sofinanciranjem športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu spodbujamo ohranitev in
promocijo športne dediščine ter razvoj muzejske dejavnosti v športu. Na tem področju lahko kandidirajo
športna društva, ki imajo ustrezno pripravljen načrt, ki je za lokalno skupnost zgodovinskega pomena.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Sofinanciranje izvedbe projekta izgradnje
muzeja
Sofinanciranje izvedbe projekta opremljanja
muzeja

TOČKE
1000
500

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane ureditvijo muzejskih zbirk.

7. Organiziranost v športu
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Športna društva
kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v večini s prostovoljnim delom uveljavljajo
skupne interese, so temelj športa.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

TOČKE NA
ČLANA

Delovanje športnih
društev

1

TOČKE NA
TOČKE NA
REGISTRIRANEGA KATEGORIZIRANEGA
ČLANA
ČLANA
2
3

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane z delovanjem.

8. Družbena in okoljska odgovornost v športu
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi spodbujanje športnega obnašanja vseh udeležencev
športa (medijske kampanje).
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
Sofinanciranje programa (športno obnašanje,
medijska kampanja)
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane z promocijsko kampanjo.

TOČKE NA PROGRAM
200

