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Stari trg pri Ložu, 22. 12. 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 80/16 – ZIPRS1718) in 93 a. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 – UPB in št. 88) je župan občine Loška dolina dne 21. 12. 2017 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOŠKA DOLINA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje občine Loška dolina
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja
uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije
in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu
preteklega leta.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/16 – ZIPRS1819) in Odlokom o
proračunu občine Loška dolina za leto 2017 (Uradno glasilo občine Loška
dolina, št. 114).

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine Loška dolina za leto 2017 in za iste programe kot v letu 2017.

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v
primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega
financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen
v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.

V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine
porabljenih sredstev (realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
občine) v enakem obdobju leta 2017.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine Loška dolina za leto 2017.
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine Loška dolina za leto 2018.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43.
členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Loška dolina, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.

Številka: 410-28/2017
Kraj, datum: Stari trg, 21. 12. 2017

Občina Loška dolina
Župan: Janez Komidar
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Stari trg pri Ložu, 22. 12. 2017

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem programu športa v republiki Slovenije 2014-2023,
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v republiki Slovenije (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7
z dne 26.08.2014) in 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62- UPB 1 in št. 88)
je Občinski svet občine Loška dolina na svoji 18. redni seji, dne 21. 12. 2017, sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa postopek, pogoje, merila in kriterije za vrednotenje in
delitev sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa
v Občini Loška dolina (v nadaljevanju: občina), v okviri letnega programa športa.
(2) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v
proračunu občine.
(3) Merila za vrednotenje programov športa (v nadaljevanju: merila) so
sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
2. člen
(pomen kratic)
Kratice v tem pravilniku pomenijo:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – Resolucija o nacionalnem programu športa v republiki Sloveniji
2014-2023
NPŠZ – nacionalna panožna športa zveza
OKS – ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠZ – zveza športnih društev, ki so jo ustanovila športna društva s sedežem
na območju občine
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mladinski, perspektivni, državni, mladinski razred
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
(1) Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh
področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene
v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
- zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na
vseh področjih športa in
- načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi.
4. člen
(področja športa)
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu, se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti do proračunskih sredstev Občina sofinancira šport v skladu s proračunskimi
možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji, na naslednjih področjih:

1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Druge športne prireditve
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa, je podana v merilih,
ki so priloga tega odloka.
(3) Merila za izbor in vrednotenje posameznih področjih športa vsebujejo:
- Športna področja, ki so v javnem interesu in se v skladu z IN NPŠ
sofinancirajo na ravni lokalne skupnosti.
- Kriterije vrednotenja posameznih področij.
- Obseg in elemente vrednotenja športnih programov.
(4) Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v merilih se
opredeli z javnim razpisom.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV, ZA PODROČJA
IN PROGRAME, OPRDELJENE V LPŠ
5. člen
(upravičenci za pridobitev sredstev)
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
na javnem razpisu naslednji izvajalci, ki imajo sedež v občini:
a) športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
c) zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki,
zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne ter
f) organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo
sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz
občine Loška dolina.
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Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri
izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Izvajalci programov iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
b) da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja
za društva),
c)		 da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina
in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na
razpis, najmanj eno leto,
d) imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
e) imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
f)		 imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
g) imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu
60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače
opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
h) izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir
prihodkov in stroškov za izvedbo programov
i)		 izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
j)		 da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni
razpis izpolnili pogodbene obveznosti.
(2) Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih vsebinah iz 4. člena tega odloka.
III. POSTOPEK SPREJEMA LPŠ IN RAZDELITVE FINANČNIH SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
7. člen
(LPŠ)
(1) Letni program športa je dokument, ki opredeljuje področja športa in
programe, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine Loška dolina, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno
v Nacionalnem programu športa.
(2) LPŠ sprejme občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju pristojnega organa OŠZ. Rok za posredovanje mnenja je 30 dni.

(1)
(2)
(3)
(4)

8. člen
(javni razpis)
Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede
kot javni razpis.
Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis se začne najkasneje v 30 dneh po sprejetem letnem programu športa, pri čemer odločbe o izbiri programov ni mogoče izdati
pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba izdaja.
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine in na spletni strani občine.

9. člen
(komisija za šport)
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
(2) Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, od katerih je eden predsednik.
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(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov komisije.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za
dodelitev sredstev interesno povezani v smislu poslovne povezanosti,
sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu
do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije,
če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost
in nepristranskost.
(5) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne
povezanosti.
(6) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno
ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisnik.
(7) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo
tudi dopisno.
10. člen
(naloge komisije)
(1) Naloge komisije so:
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
- pregled popolnih vlog, ter njihovo vrednotenje na podlagi zahtev in
meril iz javnega razpisa,
- priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa.
(2) Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej komisije niso javni.
11. člen
(javni razpis)
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež),
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa z višino razpisanih sredstev,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- merila za vrednotenje športnih programov,
- obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu,
- rok za predložitev vlog in način oddaje vloge,
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
- navedbo oseb pooblaščenih za podajanje informacij o javnem razpisu,
- način dostave vlog ter dan in uro do katere naročnik sprejema vloge,
- informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- razpisne obrazce,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- odlok o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini
- vzorec pogodbe.
(4) Rok za podajo vlog na javni razpis, začne teči prvi naslednji dan po
objavi javnega razpisa na spletni strani občine.
12. člen
(predložitev vlog)
Predlagatelji morajo predložiti vloge v zaprti ovojnici z navedbo javnega
razpisa, na katerega se le-ta nanaša. Vloga, ki ni pravilno označena, se s
sklepom zavrže.
Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku, določenem v
javnem razpisu. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna. Vloge morajo
biti oddane na predpisanih obrazcih.
13. člen
(odpiranje vlog)
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in ob
času kot je določen v javnem razpisu. Komisija odpre vse pravočasno
prispele in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovi njihovo popolnost.
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(2) Vloge, ki so prispele po izteku roka in niso pravočasne ali so bile nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep
ni dovoljena.
(3) Odpiranje prejetih vlog ni javno. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je
pravočasna, ali jo je podala oseba, ki se lahko prijavi in ali je popolna.
Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove tiste predlagatelje,
katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih
dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8
dni in ne daljši od 15 dni.
(5) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)

14. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z
javnim razpisom.
Komisija pripravi predlog za izbor in sofinanciranje programov in področij letnega programa športa.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka
vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog,
kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v
določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s
točkami.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število
točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za
izvajanje letnega programa športa.

(4) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev morajo biti
za udeležence brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov,
mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči,
sorazmerno zmanjšati.
18. člen
(vsebina pogodbe)
Občina sklene z izbranimi izvajalci letnega programa športa pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višino in
namen sofinanciranja, nadzor nad izvedbo programa in namensko porabo
proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IN POROČANJA IZVAJALCEV
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
19. člen
(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba)
Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena sredstva najmanj v višini
50 % nakažejo v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, preostalo višino pa do
konca proračunskega leta oziroma skladno s proračunskimi možnostmi
naročnika.

(1)
(2)

15. člen
(odločba)
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter
obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega izvajalca pozove k
podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge
za sofinanciranje.

16. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da prijavljen program ni bil pravilno vrednoten oziroma neupravičeno ni
bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema odločbe vloži ugovor. V ugovoru
mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Vloženi ugovor ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
(2) Predmet ugovora ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema.
Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
17. člen
(objava rezultatov javnega razpisa in obveznost izvajalcev
letnega programa športa)
(1) Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, lokalna skupnost na spletni
strani objavi rezultate razpisa.
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za
katerega izvajanje prejema javna sredstva.
(3) Cena programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga
izda minister.
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(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

20. člen
(upravičeni stroški programa)
Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na
posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
Upravičeni stroški pri športnih programih so:
- Strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni
stroški, dnevnice …). Kot strošek kadra pri izvajanju programov se
lahko upošteva tudi prostovoljno delo, ki pa mora biti ustrezno dokumentirano in obračunano v skladu z Zakonom o prostovoljstvu. V
primeru, da se strokovni delavec odpove plačilu za opravljeno delo
mora podati izjavo, da se plačilu odpoveduje (ta sredstva morajo biti
porabljanja z nameni določenimi v tem členu).
- Športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek
tekočega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem
ali najetem objektu. V kolikor stroški uporabe objekta ne nastanejo,
mora izvajalec programa podati izjavo (ta sredstva morajo biti porabljanja z nameni določenimi v tem členu).
- Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem
oz. prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane.
- Za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški
poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana.
- Drugi upravičeni stroški programov: športni rekviziti, športna oprema
(dresi ...), oglaševanje, nezgodno zavarovanje udeležencev ipd.
Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica,), stroški bivanja in strokovna literatura.
Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški
telefona, pisarniški material, računovodski stroški, stroški objav …).
Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali,
medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila …), strošek sodnikov,
zavarovanje prireditve.
Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk,
niso upravičeni stroški programa.
Upravičene stroški za ostale programe iz 4. člena ki niso predhodno
navedeni, se opredeli v javnem razpisu.
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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21. člen
(poročila izvajalcev)
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja
naslednjega leta oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov
z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati ter zaključno poročilo z zaključnim računom.
Če izvajalec poročila ne odda do 28. februarja se šteje, da programov ni
izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v
roku 30 dni vrniti v občinski proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem
roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom
sodne izterjave.
V primeru, da se ugotovi neupravičenost porabe pogodbeno določenih
sredstev, mora izvajalec programov vsa sredstva vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v roku 30 dni po ugotovitvi nepravilnosti vrniti v
občinski proračun.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidati na prvem naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega pravilnika in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa. Izvajalci morajo posredovati podatke in dokumentacijo nadzornim organom, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in
stališč o zadevah iz njihove pristojnosti.

22. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu
z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev lahko
kadarkoli izvaja občinska uprava ali po njej pooblaščeni oseba.
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V. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
23. člen
(uporaba javnih športih objektov in površin)
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela
vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa
športa in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih
športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki in
izvajalci.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo letnega program športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi
pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport
v naravi, ki so v lasti občine Loška dolina, pred drugimi uporabniki, ki
niso izvajalci letnega programa športa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 26 in št. 31) in Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Loška dolina (Uradni
list RS, št. 11/99 in 32/99).
25. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 671-17/2017
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Občina Loška dolina
župan
Janez Komidar
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Priloga k Odloku:
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Loška dolina

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LOŠKA DOLINA
I. VSEBINA DOKUMENTA
V Zakonu o športu so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih
pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij:
1. športni programi,
2. razvojne dejavnosti v športu,
3. organiziranost v športu,
4. športne prireditve in promocija športa
Za navedena področja športa (programi, dejavnosti, organiziranost, prireditve, promocije) se z merili uveljavlja sistem točkovanja. Vrednost posameznega področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi
JR oddanih prijav. Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja postopka
JR ne spreminjajo. Finančna vrednost posameznega programa predstavlja
zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je določena
glede na v LPŠ predvidena proračunska sredstva.
Nekatera področja športa (npr. objekti) niso predmet meril, pač pa se na
osnovi LPŠ za leto 2018 iz sredstev proračuna občine (so)financirajo drugače.
II. STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
• splošno opredelitvijo področja LPŠ ter
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
III. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev
občinskega proračuna občine veljajo naslednji pogoji:
1. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov glede potrebnega
števila udeležencev v tekmovalnih ali rekreacijskih skupinah je v preglednicah okvirno določeno potrebno minimalno število udeležencev posameznega športnega programa. V kolikor prijavljeni športni program tega
števila ne dosega, se število točk proporcionalno zniža.
Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno s preglednico, število točk ostane nespremenjeno.
Izvajalci športnih programov svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ice
lahko prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga prijavljajo in
izvajajo, razen pri športnih programih:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 1.7. Športna rekreacija
in 1.8. Šport starejših. Pri teh programih pa ista oseba ne more biti prijavljena pri več kot 3 programih, ki potekajo v istem letnem času.
Vadbene skupine se, tam kjer je to možno, lahko oblikujejo mešano glede
na spol. Glede na starost so mlajši udeleženci/ke športnih programov izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni starostni kategoriji navzgor.
Starejši udeleženci/ke ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije.

2. Minimalno število tekmovanj (udeležba na tekmovanjih)
Tekmovalni sistemi NPŠZ se med seboj sicer razlikujejo, vendar pa je cilj
vseh skupin, ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom, da svoje sposobnosti primerjajo z vrstniki. Vsaka tekmovalna skupina oziroma
tekmovalka ali tekmovalec mora tako v tekmovalni sezoni dokazati nastopanje na najmanj treh (3) tekmah ustreznega ranga, razen če s tekmovalnim sistemom NPŠZ ni drugače določeno.
V primeru, da je v skupini prijavljeni tekmovalec oziroma tekmovalka
nastopil/a na manjšem številu tekem, se ne šteje kot član/ica skupine in
se temu primerno število točk proporcionalno zniža.
3. Število priznanih skupin v razpisanem športnem programu
Vsakemu izbranemu izvajalcu se praviloma prizna največ ena vadbena
skupina v razpisanem športnem programu.
Izjemoma se izvajalcu v športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prizna ena dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z dokazilom o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu
nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ).
4. Vrednotenje strokovnega kadra
Strokovni kader, ki je odgovoren za izvajanje športnih programov, je glede
na različne stopnje strokovne usposobljenosti vrednoten različno, kar je
razvidno iz preglednic B.1 in B.2.
Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi programov posredovati dokumentirane podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne
programe (vaditelj, inštruktor, učitelj, trener...). V kolikor ti podatki niso
priloženi prijavi oziroma v kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne športne izobrazbe, se pri vseh programih, razen pri programu »športne rekreacije«, program ne točkuje. V kolikor program »športne rekreacije« vodi oseba brez ustrezne izobrazbe oziroma usposobljenosti, se točke
za strokovni kader ne priznajo.
5. Vrednotenje športnega objekta
Specifičnost športnih panog narekuje uporabo specifičnih športnih
objektov. Izvajalci športnih programov so tako z vidika uporabe različnih
športnih objektov razdeljeni v več skupin. Razporeditev je opredeljena v
preglednici A.
6. Vrednotenje kategoriziranih športnikov
Kategorizirani športniki so tisti športniki, ki so na državnem in/ali mednarodnem prizorišču dosegli vrhunske športne rezultate. Kot stimulacija za
nadaljnje delo in pokrivanje nastalih stroškov je v preglednicah opredeljeno število dodatnih priznanih točk za kategorizirane športnike. Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in je v veljavi na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.
IV. UPORABA KRATIC
Uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
DL			
- državna liga
IN NPŠ
- izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR			
- javni razpis
LPŠ		
- letni program športa
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NPŠ		
NPŠZ
OKS-ZŠZ
OŠ		
OŠZ		
OR, SR, MR,
PR, DR, MLR
Zavod VIZ
ZŠIS-POK

- nacionalni program športa
- nacionalna panožna športna zveza
- Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
- osnovna šola
- občinska športna zveza
- olimpijski, svetovni, mednarodni, perspektivni,
državni in mladinski razred
- zavod s področja vzgoje in izobraževanja
- Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite.
V. RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG

V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljevanju: ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ), v programih kakovostnega športa (v nadaljevanju KŠ) v programih vrhunskega športa (v nadaljevanju VŠ) in šport invalidov (programi vrhunskih športnikov invalidov)
se pri celoletni vadbi uporablja naslednja merila: konkurenčnost športne
panoge, pomen v lokalne okolju, število športnikov in uspešnost športne
panoge. Podatke za vrednotenje se pridobi od OKS-ZŠZ in Nacionalnih panožnih športnih zvez – NPŠZ.
a) Konkurenčnost
- športna panoga na programu OI, športna panoga ni na programu OI
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA KONKURENČNOST
DA

NE

Športna panoga na programu OI

10

0

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

10

0

Športna panoga ni na programu OI

5

0

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

5

0

b) Pomen v lokalnem okolju
- tradicija: leta neprekinjenega delovanja,
- množičnost: število članov (s plačano članarino)
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA POMEN ZA OKOLJE
Tradicija: leta
neprekinjenega
delovanja izvajalca

do 10
let

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE
Število članov
izvajalca s plačano
članarino

11 do 20 let 21 do 40 let

2

5

10

41 let in
več
20

5 do 20

21 do 50

51 do 80

80 in več

2

5

10

20

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE

c) Število športnikov
- število registriranih športnikov vključenih v uradne tekmovalne sisteme
NPŠZ.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
Število pri NPŠZ
registriranih
tekmovalk/cev

1 do 5

6 do 10

11 do 15

16 in več

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE

2

5

10

20

Za dokazilo se upošteva potrjen seznam tekmovalcev s strani nacionalne
panožne zveze
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d) Uspešnost
- število kategoriziranih športnikov izvajalca na dan objave javnega razpisa
- rezultat klubske ekipe/posameznika na uradnem tekmovanju NPŠZ za
uradni naslov DP v pretekli sezoni
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA USPEŠNOST
Kategorizirani
športniki
(na dan objave
javne razpisa)

ni kategoriz.

1 do 2

3 do 4

5 in več

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE

0

5

10

20

Dosežen rezultat
klubske ekipe na DP udeležba
(ekip > 30)

3. DL
(po rangu)

2. DL (po
rangu)

1. DLudeležba

Dosežen rezultat
klubske ekipe na DP udeležba
(ekip < 30)

10. do 20.
mesto

4. do 9.
mesto

1. do 3.
mesto

Dosežen rezultat
posameznika na DP
(tekmovalcev >40)

udeležba

20. do 30.
mesto

10. do 19.
mesto

1. do 9.
mesto

Dosežen rezultat
posameznika na DP
(tekmovalcev <40)

udeležba

20. do 30.
mesto

4. do 9.
mesto

1. do 3.
mesto

2

5

10

20

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE

Korekcijski faktor za razvrščanje športnih panog
S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 110 točk. Izvajalce se na osnovi zbranih točk razdeli v tri (3) kakovostne skupine:
- 1. kakovostna skupina: 80 do 110 zbranih točk, korekcijski faktor 1,30
- 2. kakovostna skupina: 50 do 79 zbranih točk, korekcijski faktor 1,00
- 3. kakovostna skupina: 20 do 49 zbranih točk, korekcijski faktor 0,70
Programi izvajalcev, ki v postopku razvrščanja ne zberejo vsaj 20 točk, ne
bodo vrednoteni.
VI. MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni
programi so najbolj opazen del športa in predstavljajo praviloma strokovno
organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih
programov je ena (1) ura = 60 minut.
Vrednoti se obstoječe celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj v
obsegu 60 ur letno v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena odloka,
v kolikor se izvaja program v manjšem obsegu, vendar ne manj kot 20 ur, se
ta progam vrednoti v sorazmernem deležu.
Športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja,
vendar največ v obsegu, določenim z merili.
V primeru odstopanja dejanske velikosti vadbene skupine od meril se izračuna koeficient, s katerim se vrednoti dejanski obseg programa (točke programa), ki predstavlja osnovo za vrednotenje strokovnega kadra in objekta.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede:
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predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
- če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša (=koeficient popolnosti skupine),
- če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

V kolikor športne programe vodi oseba brez ustrezne športne izobrazbe,
se pri vseh programih, razen pri programu »športne rekreacije«, program
ne točkuje. V kolikor program »športne rekreacije« vodi oseba brez ustrezne
izobrazbe oziroma usposobljenosti, se točke za strokovni kader ne priznajo.

- uporabe primernega športnega objekta (=korekcija športni objekt),

- Cena športnega programa za vadečega

KOREKCIJA:
ŠPORTNI OBJEKT

PREGLEDNICA A
Športni objekti

Korekcijski faktor

Bazen

1,5

Športna dvorana
Telovadnica OŠ
Telovadnica Podružnične OŠ

2
1
1

Zunanje športne površine
(športni park pri osnovni šoli)

0,75

Balinišče, strelišče

0,75

Druge notranje površine

0,5

Druge zunanje površine

0,5

Vsakega strokovnega delavca se v okviru posameznega programa vrednoti
največ trikrat, glede na stopnjo usposobljenosti oziroma izobrazbo z naslednjim številom točk:
KOREKCIJA:
STROKOVNI KADER

PREGLEDNICA B.1.
usposobl
1. stopnja

usposobl
2. stopnja

usposobl
3. stopnja

Izobrazba:
diplomant
FŠ

1,00

1,50

1,70

2,00

Korekcijski
faktor strokovni
kader

*Strokovni delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem prehodnem obdobju (3 leta).
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje korekcijske faktorje:
KOREKCIJA:
STROKOVNI KADER

PREGLEDNICA B.2.

STROKOVNI
KADER
Korekcijski
faktor
strokovni
kader

usposobl
1.
stopnja

usposobl
2.
stopnja

1,00

1,50

usposobl usposobl Izobrazba:
1.st.
2.st.
diplomant
+licenca +licenca
FŠ

1,30

1,70

TOČKE: CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

DELEŽ CENE

Brezplačno

Vadeči krije do
50 % stroškov
programa

Vadeči krije več
kot 50 % stroškov
programa

Število točk

45

15

5

Merilo »cena športnega programa za vadečega« se upošteva pri naslednji
programih:
- 1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
- 1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
- 1.6.1. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH 		
DRUŠTEV IN ZVEZ
- 1.7.1 CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
- 1.8. ŠPORT STAREJŠIH

- vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega
strokovnega kadra (=korekcija strokovni kader).

STROKOVNI
KADER

PREGLEDNICA C

2,00

**Navedene korekcijske faktorje se uporablja tudi za strokovne kadre, ki
bodo na novo pridobili usposobljenost v prehodnem obdobju.

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:
• Športni programi SPLOŠNO:
- isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem
športnem programu, razen pri športnih programih: 1.2. Prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine, 1.7. Športna rekreacija in 1.8. Šport
starejših. Pri teh programih pa ista oseba ne more biti prijavljena pri
več kot 3 programih, ki potekajo v istem letnem času.
• netekmovalni športni programi:
- v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednotijo le udeleženci,
ki niso vključeni v tekmovalne sisteme Nacionalnih panožnih športnih
zvez (v nadaljevanju NPŠZ) (razen pri točki c, programa 1.1.1.1.)
• tekmovalni športni programi:
- v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa se vrednotijo le
športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ oz. ZŠIS-POK in so
stari najmanj 12 let.
- ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3)
tekmah/tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ,
razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega ni mogoče izpolniti;
- vsakemu izbranemu izvajalcu se praviloma prizna največ ena vadbena skupina v razpisanem športnem programu. Izjemoma se izvajalcu
v športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport prizna ena dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z
dokazilom o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu nacionalne
panožne športne zveze (NPŠZ).
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do
vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo
šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih
sistemov NPŠZ (razen programa pod točko c).
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1.1.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
1.1.1.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo skozi celo
leto; ločeno za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.

Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za
vadbene skupine so programi za udeležence, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez in so mlajši od
12 let in niso registrirani v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru nacionalne panožne športne zveze.
Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.1.1.3. je opredeljen v
preglednici št. 1-1-1-3.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Prostočasna ŠVOM:
celoletni programi

Športni objekt, strokovni kader/
skupin in cena programa

a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente
športa.
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1.1-a je opredeljen v preglednici št. 1-1-1-1
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1-1
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PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1-3

RE-KŠ

Športni program

Strokovni kader
(1 točka/uro
*kore. faktor)

Športni objekt
(1 točka/uro
*kore. faktor)

Št.
udeležencev

Celoletni program
šoloobvezni otrok
registriranih
pri nacionalnih
panožnih zvezah

100

100

6-12

Med ure vadbe se štejejo tudi udeležbe na tekmovanjih.
Športni
program
Drugi
prostočasni
športni
programi

Strokovni kader
(1točka/uro
*kore. faktor)

60 ur

Športni objekt
(1 točka/uro
*kore. faktor)

60 ur

Št. udeležencev
v skupini

10

b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa.
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1.1-b je opredeljen v preglednici št. 1-1-1-2
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1-2

Športni
program

Naučimo se
plavati
Drugi
prostočasni
športni
programi

Strokovni kader
(1točka/uro*
kore. faktor)

10 ur

60 ur

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Športni objekt
(1 točka/uro*
kore. faktor)

10 ur

60 ur

Št. udeležencev
v skupini

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.1.1.1-c se vrednoti po preglednici C.
d) Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo šolskih ekip in posameznikov na organiziranih tekmovanjih.
Pri organizaciji občinskih športnih tekmovanj v občini Loška dolina
se vrednoti materialni strošek programa na udeleženca po tabeli št.
1-1-1-4.
Pri udeležbi na programih regijskih in državnih šolskih športnih tekmovanj se vrednoti materialni strošek programa na udeleženca tekmovanja
na regijskem ali državnem prvenstvu.
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1.1-d je opredeljen v preglednici št. 1-1-1-4
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1-4

Šolska športna tekmovanja

Nivo tekmovanja

Občinski

regijski

državni

Individualne
šp. panoge
Št. točk/udeleženca

1

1,5

2

Kolektivne
šp. panoge
Št. točk/ekipo

4

8

12

8

12

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.1.1.1-b se vrednoti po preglednici C.

• Praviloma se vrednoti udeležba na regijskem tekmovanju, razen v
športnih panogah, kjer se regijsko tekmovanje ne izvaja oziroma ima izvajalec v času razpisa že zagotovljeno udeležbo na državnem prvenstvu.

c) Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok
za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih
nacionalnih panožnih športnih zvez

e) Prostočasna športna vzgoja mladine
Je športna dejavnost mladih od 15. do 25. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.
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Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1.1-e je opredeljen v preglednici št. 1-1-1-5
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1-5

Športni
program

Drugi
prostočasni
športni
programi

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA MLADINE

Strokovni kader
(1točka/uro
*kore. faktor)

Športni objekt
(1 točka/uro
*kore. faktor)

Št. udeležencev
v skupini

60 ur

60 ur

12

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.1.1.1-e se vrednoti po preglednici C.
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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.
1.2.1 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Celoletni športni programi potekajo najmanj v obsegu 60 ur letno.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
KRITERIJ VREDNOTENJA:

Prostočasna ŠVOM-PP:
celoletni programi

Športni objekt, strokovni kader/
skupina in cena programa

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 je opredeljen v preglednici št. 1-2-1-1

Športni
program
Celoletni
športni
programi
otrok
Celoletni
športni
programi
mladine

Strokovni kader
(1 točka/uro*
kore. faktor)

60 ur

60 ur

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA OTROK IN MLADINE
(S POSEBNIMI POTREBAMI)
Športni objekt
(1 točka/uro*
kore. faktor)

60 ur

60 ur

1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI
IN VRHUNSKI ŠPORT
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom
ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
1.3.1 PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V
KŠ IN VŠ
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, so sestavni del športnih programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda
(MLR, PR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe,
ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi
OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem
v občini Loška dolina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ:
celoletni tekmovalni programi

Šp. objekt strok. kader/skupina
ter razvrstitev športne panoge

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni
programi športnikov MLR, PR

Športni objekt in strokovni kader

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1 je opredeljen v preglednici št. 1-3-2-1 in 1-3-2-2.

ŠPORTNI PROGRAM:

PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-1
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Št. udeležencev
v skupini

3

3

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.2.1 se vrednoti po preglednici C.

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2-1

ŠVOM USMERJENI V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – I.

CELOLETNI
ŠPORTNI
PROGRAMI
(tekmovalni
programi vadbe)

TEKMOV.
12-13 LET

TEKMOV.
14-15
LET

TEKMOV.
16-17 LET

TEKMOV.
18-19
LET

Velikost skupine/
minimalno št.
udeležencev: IŠP,
MI-(miselne igre)

6

6

4

4

Velikost skupine/
minimalno št.
udeležencev: KŠP

12

12

12

12

Število ur vadbe/
tedensko

4

4

6

6

Število tednov

30

40

40

40

TOČKE/
STROKOVNI
KADER/SKUPINA
(max)

120

160

240

240

TOČKE ZA
RAZVRŠČANJE

120

160

240

240
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Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in
letni obseg vadbe po posameznih športnih panogah je podan v posebni
prilogi »Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih starostnih kategorij«, s tem, da se upoštevajo samo
kategorije športnikov, starih 12 let in več.
Zgornja tabela se uporablja za športne panoge, ki niso navedene v prilogi!
Dobljeno število točk se korigira s korekcijskim faktorjem za razvrščanje
športnih panog.
ŠVOM USMERJENI
V KŠ/VŠ – II.

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2-2

PROGRAMI DODATNE
ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi
kategoriziranih
športnikov)

KATEGORIZAC
MLR

TOČKE *

20

40

TOČKE*

20

40

KATEGORIZAC.
PR

* opomba: Točke za strokovni kader in objekt so določene v fiksni višini in ne
glede na število kategoriziranih udeležencev programa.
1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do
naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s
pogoji NPŠZ oz. OKS-ZŠZ.
1.4.1 UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA
ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa,
saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča
vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na
nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultatov skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem lahko pridobijo točke
za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini Loška dolina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Kakovostni šport: športni objekt
za programe KŠ

Športni objekt/skupina ter
razvrstitev športne panoge

Kakovostni šport: dodatni programi
športnikov DR

Šp. objekt in strok. kader

Stari trg pri Ložu, 22. 12. 2017

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1 je opredeljen v preglednici št. 1-4-1 in 1-4-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1

KŠ – I.

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)
Velikost skupine/(minimalno št. udeležencev: IŠP,
MI

4

Velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP

10

Število ur vadbe/tedensko

8

Število tednov

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA (max)

320

Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in letni obseg vadbe po posameznih športnih panogah je podan v posebni prilogi »Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega
športa različnih starostnih kategorij«.
Zgornja tabela se uporablja za športne panoge, ki niso navedene v prilogi!
Dobljeno število točk se korigira s korekcijskim faktorjem za razvrščanje
športnih panog.
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2

KŠ – II.

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi kategoriziranih
športnikov)

KATEGORIZACIJA
DR

TOČKE *

60

TOČKE*

60

* opomba: Točke za strokovni kader in objekt so določene v fiksni višini in ne
glede na število kategoriziranih udeležencev programa.
1.5 VRHUNSKI ŠPORT
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR)
in/ali mednarodnega razreda (MR).
1.5.1 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA
ŠPORTA
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki
s statusom MR, SR in/ali OR pridobijo dodatne točke za programe športne
vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji
objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član športnega
društva s sedežem v občini Loška dolina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Vrhunski šport: dodatni programi
športnikov MR,SR,OR

Športni objekt in strokovni kader/
udeleženec ter razvrščanje
športnih panog

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 121

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.5.1 je opredeljen v preglednici št. 1-5-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1

VŠ –VŠ ŠI

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE
VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega
športa)

KATEGORIZACIJA
MR

KATEGORIZACIJA
SR

KATEGORIZACIJA
OR

minimalno število udeležencev
programa

1

1

1

TOČKE/ŠP. OBJEKT/
UDELEŽENEC

100

140

160

TOČKE/STR. KADER/
UDELEŽENEC

100

140

160
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1.7 ŠPORTNA REKREACIJA
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna rekreacija (RE) občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih
dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih
športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 15 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Programi športne rekreacije iste panoge, ki potekajo istočasno za dve ali več
skupin, se štejejo kot en program.
1.7.1 CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 60 ur letno, ter
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

Dobljeno število točk se korigira s korekcijskim faktorjem za razvrščanje
športnih panog.
1.6 ŠPORT INVALIDOV
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.
1.6.1 PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH
DRUŠTEV IN ZVEZ
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. Celoletni športni programi potekajo najmanj 60 ur letno.

ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Športna rekreacija: celoletni
programi športne vadbe

Športni objekt , strokovni kader/
skupina in cena programa

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.7.1. je opredeljen v preglednici
št. 1-7-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-7-1

Športni program

RE

Strokovni
Športni objekt
kader
(1 točka/uro*
(1 točka/uro*
kore. faktor)
kore. faktor)

Št.
udeležencev

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Šport invalidov: celoletni in pilotski
programi

Športni objekt in strokovni kader/
skupina ter cena programa

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.6.1 je opredeljen v preglednici št.
1-7-1.
Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.6.1 se vrednoti po preglednici C.
1.6.2 PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Šport invalidov: dodatni programi
vrhunskih športnikov invalidov

Športni objekt in strokovni kader/
udeleženec ter razvrščanje
športnih panog

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.6.2 je opredeljen v preglednici št.
1-5-1., s tem da je velikost vadbene skupine zmanjšana za 50 %.
Dobljeno število točk se korigira s korekcijskim faktorjem za razvrščanje
športnih panog.

Celoletni program
občanov do 65
let (šah, tenis,
namizni tenis,
badminton, streljanje,
kolesarstvo,
tek na smučeh,
lokostrelstvo, pikado,
tek, ipd ...)

60

60

60

Celoletni program
občanov do 65 let(nogomet, košarka,
odbojka, aerobika,
telovadba, balinanje,
hokej, pohodništvo
ipd ...)

60

60

10

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.7.1 se vrednoti po preglednici C.
1.7.2 CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI ZA VADBENE SKUPINE, KI TEKMUJEJO V URADNIH TEKMOVALNIH PROGRAMIH NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZAH
Celoletni športnorekreativni programi za vadbene skupine so programi za
udeležence, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez in so starejši od 50 let in niso registrirani v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru nacionalne panožne športne
zveze.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Športna rekreacija: celoletni
programi športne vadbe

Športni objekt, strokovni kader/
skupina
in cena programa

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.7.2 je opredeljen v preglednici
št. 1-7-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-7-2

Športni program

RE-KŠ

Strokovni
Športni objekt
kader
(1 točka/uro*
(1 točka/uro*
kore. faktor)
kore. faktor)

Celoletni program
občanov registriranih
pri nacionalnih
panožnih zvezah

160

160

Št.
udeležencev

6-12

Merilo »cena športnega programa za vadečega« za progam naveden v točki 1.7.2 se vrednoti po preglednici C.
1.8 ŠPORT STAREJŠIH
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih
ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod
pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
1.8.1 SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 60 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na
površinah v naravi in v urbanem okolju.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Šport star.: celoletni programi
skupinske gibalne vadbe

Športni objekt , strokovni kader/
skupina in cena programa

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.8.1 je opredeljen v preglednici št.
1-7-1 in preglednici C.
Pri programu skupinske gibalne vadbe starejših se bo vrednotilo tiste vadbene skupine, ki bodo imele vključenih najmanj 75 % oseb starejših od
65. let.
1.8.2 ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin (najmanj 3 razširjenih
družin) potekajo najmanj 60 ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Šport starejših:celoletni programi
vadbe razšir. družine

Športni objekt, strokovni kader/
skupina in cena programa

Obseg vrednot. šport. programov navedeni v točki 1.8.2 je opredeljen v preglednici št.
1-7-1 in preglednici C.
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2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
2.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V
ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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
(ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Usposablj. in/ali izpopolnjev.
strokovnih kadrov v športu

Materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednot. športnih programov navedeni v točki 2.1 je opredeljen v preglednici
št. 2-1.
USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE

PREGLEDNICA ŠT. 2-1
PROGRAMI
USPOSABLJANJA
IN
IZPOPOLNJEVANJA
V ŠPORTU

IZPOPOLNJEV.LICENCIRANJE
trenerjev

USPOSABLJ.
trenerjev
stopnja 1,2

USPOSABLJ. pom.
sodnikov,
sodnikov

IZPOPOLNJEV.
pom.
sodnikov,
sodnikov

Minimalno
število
udeležencev
programa

1

1

1

1

TOČKE/MS/
UDELEŽENEC

50

150

40

20

3.ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti
v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj
slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj
in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni
interes, zato je pomemben segment LPŠ.
3.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem
interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Merila določajo trije (3) različni kriteriji za vrednotenje delovanja društev:
- leta neprekinjenega delovanja društva,
- število članov društva s plačano članarino,
- število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev društva.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Delovanje športnih društev na
lokalni ravni

Materialni stroški/društvo in /ali
član in/ali leto
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Obseg vrednotenja šport. programov navedeni v točki 3.1.1 je opredeljen v preglednici
št.3-1.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
DELOVANJE DRUŠTEV

PREGLEDNICA ŠT. 3-1

DELOVANJE DRUŠTEV

TRADICIJA:
LETA
DELOVANJA

ČLANSTVO
S PLAČANO
ČLANARINO

REGISTRIRANI
TEKMOVALCI

Točke/leto delovanja

5

0

0

Točke/član in/ali
tekmovalec

0

1

3

TOČKE/MS
(ne več kot)

200

200

200

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne
družbe na lokalni ravni. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja
zveze je število vključenih registriranih športnih društev v zvezo (15 točk/
športno društvo) in tradicija: leta delovanja, skladno s preglednico št. 3-1.
4.ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma,
gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva,
ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po
teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa (priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni …), število udeležencev na prireditvi in
tradicija (število let zaporedne izvedbe).
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev, ki se odvijajo v občini, razen pri
prireditvah, ki jih zaradi narave tekmovanja ni možno organizirati v občini
Loška dolina oziroma prostorski pogoji v občini Loška dolina ne dopuščajo
organizacije takšnega nivoja tekmovanja (državno tekmovanje). Organizacija večdnevne prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev.
Organizacija več programov iste športne panoge v enem dnevu se šteje za
eno športno prireditev.
4.1 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju,
množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena,
ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe
mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Športne prireditve občinskega
pomena

materialni stroški/prireditev

Športne prireditve medobčinskega
pomena

materialni stroški/prireditev

Športne prireditve regijskega
pomena

materialni stroški/prireditev

Športne prireditve državnega
pomena

materialni stroški/prireditev

Športne mednarodne prireditve

materialni strošek/prireditev

Tradicija – število let zaporedne
izvedbe

materialni strošek/prireditev
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Obseg vrednotenja šport. programov navedeni v točki 4.1 je opredeljen v preglednici
št. 4-1.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

PREGLEDNICA ŠT. 4-1
Izvedba
prireditve
občinskega
pomena

Od 10 - 30
udeležencev

31 - 60
udeležencev

61-100
udeležencev

Nad 100
udeležencev

TOČKE/MS/
PRIREDITEV

20

40

60

80

Izvedba
prireditve
medobčinskega
pomena

Od 10 - 30
udeležencev

31 - 60
udeležencev

61-100
udeležencev

Nad 100
udeležencev

TOČKE/MS/
PRIREDITEV

30

50

70

90

Izvedba
prireditve
regijskega
pomena

Od 10 - 30
udeležencev

31 - 60
udeležencev

61-100
udeležencev

Nad 100
udeležencev

TOČKE/MS/
PRIREDITEV

40

60

80

100

Izvedba
prireditve
državnega
pomena

Od 10 - 30
udeležencev

31 - 60
udeležencev

61-100
udeležencev

Nad 100
udeležencev

TOČKE/MS/
UDELEŽENEC

80

100

150

200

Tradicija –
število let
zaporedne
izvedbe

Od 2 - 5
udeležencev

Od 6 - 9
udeležencev

Od 10-13
udeležencev

Nad 13
udeležencev

TOČKE/MS/
PRIREDITEV

10

20

40

80

Obrazložitev pomena prireditev:
- OBČINSKA prireditev – je prireditev na nivoju občine, udeležijo se jo lahko
vsi občani občine Loška dolina;
- MEDOBČINSKA prireditev – je prireditev, kjer sodelujejo udeleženci iz minimalno treh občin;
- REGIJSKA prireditev – je prireditev, kjer sodelujejo udeleženci iz minimalno
petih občin;
- DRŽAVNA prireditev – je prireditev na kateri se pridobi uradni naziv državnega prvaka (tekmovanje ali sklop tekmovanj);
Več zaporednih prireditev iste športne panoge, ki potekajo v več krogih, se
kot prireditve financirajo na sledeč način: od 0 -7 krogov – sofinanciranje
kot ena prireditev, od 8-13 krogov –sofinanciranje v dvakratni vrednosti
točk, 14 in več krogov – sofinanciranje v trikratni vrednosti točk.

Priloga 1:
»VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN IN LETNI OBSEG VADBE V PROGRAMIH ŠPORTA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
(ŠOM KŠ/VŠ) TER VELIKOST VADBENIH SKUPIN IN LETNI OBSEG VADBE V
PROGRAMIH KAKOVOSTNEGA ŠPORTA (KŠ)«
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Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih športa
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(šom kš/vš) ter velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe
v programih kakovostnega športa (kš)
NACIONALNA
PANOŽNA ŠPORTNA
ZVEZA (NPŠZ)

TENIŠKA
ZVEZA
SLOVENIJE

KOŠARKARSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

NOGOMETNA
ZVEZA
SLOVENIJE

NOGOMETNA
ZVEZA
SLOVENIJE

ŠPORTNA PANOGA

TENIS

KOŠARKA

NOGOMET

FUTSAL –
MALI NOGOMET

LOKOSTRELSTVO-3D

LOKOSTRELSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

LOKOSTRELSTVOPOLJSKO

LOKOSTRELSTVOTARČNO

SKUPINA
(Od – do let)
Ne glede na poimenovanje

STAROSTNA
KATEGORIJA

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
V SKUPINI

LETNI OBSEG
VADBE V URAH
(1h – 60 min)
Min-Max, ki se sofinancira

12

Dečki U-12

4

120-220

13-14

Dečki U-14

4

140-240

15-16

Mlajši mladinci

4

160-260

17-18

Starejši mladinci

4

180-280

19-40

Člani

4

240-320

12-13

Dečki U-13

10

120-220

14-15

Dečki U-15

10

140-240

16-17

Kadeti

10

160-260

17-19

Mladinci

10

180-280

19-20

Mlajši člani

10

200-300

21-50

Člani

10

240-320

12-13

Mlajši dečki

10

120-220

14-15

Starejši dečki

10

140-240

16-17

Kadeti

16

160-260

18-19

Mladinci

16

180-280

20-21

Mlajši člani

16

200-300

22-50

Člani

16

240-320

12-13

Mlajši dečki

8

120-220

14-15

Starejši dečki

8

140-240

16-17

Kadeti

8

160-260

18-19

Mladinci

8

180-280

20-50

Člani

8

240-320

12-14

dečki

6

120-220

15-17

Kadeti

6

160-260

18-20

mladinci

4

180-280

21-49

Člani

4

240-320

12

Mlajši dečki

6

120-220

13-14

Dečki

6

140-240

15-17

Kadeti

6

160-260

18-20

Mladinci

4

180-280

21-49

Člani

4

240-320

12

Mlajši dečki

6

120-220

13-14

Dečki

6

140-240

15-17

Kadeti

6

160-260

18-20

Mladinci

4

180-280

21-49

Člani

4

240-320
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NACIONALNA
PANOŽNA ŠPORTNA
ZVEZA (NPŠZ)

STRELSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

ŠPORTNA PANOGA

STRELSTVO

SMUČANJEALPSKO

SMUČARSKA
ZVEZA SLOVENIJEZDRUŽENJE
SMUČARSKIH PANOG

SMUČANJEBIATLON

SMUČANJESMUČARSKI TEKI

BALINARSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

ŠAHOVSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

BALINANJE

ŠAH – HITROPOTEZNI
POSPEŠENI
STANDARDNI
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SKUPINA
(Od – do let)
Ne glede na poimenovanje

STAROSTNA
KATEGORIJA

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
V SKUPINI

LETNI OBSEG
VADBE V URAH
(1h – 60 min)
Min-Max, ki se sofinancira

12-13

Mlajši dečki

6

120-220

14

Dečki

6

140-240

15-16

Starejši dečki

6

160-260

17-18

Kadeti

6

180-280

19-21

Starejši mladinci,
mladinci

4

200-300

22-50

Člani

4

240-320

12-13

Mlajši dečki

4

120-220

14-15

Kadeti

4

140-240

16-17

Mlajši mladinci

4

160-260

18-20

Starejši mladinci

4

180-280

21-50

Člani

3

240-320

12-13

Mlajši dečki

6

120-220

14-15

Starejši dečki

6

140-240

16-17

Mlajši mladinci

6

160-260

18-19

Starejši mladinci,
mladinci

4

180-280

20-21

Mlajši člani

4

200-300

22-50

Člani

3

240-320

12-14

Starejši dečki

6

120-220

15-16

Mlajši mladinci

6

140-240

17-18

Starejši mladinci

6

160-260

19-20

Mladinci

4

180-280

21-23

Mlajši člani

4

200-300

21-50

Člani

3

240-320

15-17

Kadeti

6

160-260

18-20

mladinci

4

180-280

21-49

Člani

4

240-320

12

Mlajši dečki

6

120-220

12

Dečki U-12

4

120-220

13-14

Dečki U-14,mlajši
kadeti

4

140-240

15-16

Kadeti

4

160-260

17-18

Mladinci

4

180-280

19-20

Mlajši člani

4

200-300

21-50

Člani

6

240-320

Vir (za starostne kategorije in starosti): Uradno potrjeni tekmovalni sistemi (Olimpijski komite Slovenija) z dne 11. 10. 2017.
Ob manjšem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež, ob večjem športnikov v vadbeni skupini se sofinancira maksimalno število
športnikov določenih v navedeni tabeli.

