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Zadeva: Predlog Pravilnika o fostopku in merilih za sofinanciranie letnega programa
Sporta v Obdini Rogatqc

Na podlagi Nacionalnega programa SpQrta v Republiki Sloven ki dolo6ene

vsebine ureja bolj pregteOno ter v piimerjavi s predhodnim Sporta bolj

celostno in 6odobno je -Olimpijski 
komitf Slovenije-ZdruZenje 5 el Pravilnika

in meril za vrednotenje letnega progrania Sporta. Model praviln z?jema vsa
podrodja nove strategije Sporta, kilo file priznane kot javni interes z upo5tevanjem specifik velikih,

irednjilr in majhnih o6ein ter je zato lisoko strokoven in obenem univezalen. Tako smo obdine

navedeni dokument lahko uporibile kot lzorec pri oblikovanju novih dokumentov za potrebe Sporta'

rani MinistrsVaza izobraZevanje, znanost in Sport,
port RS Planica in Olimpijskim komitejem Slovenije

r tudi prenovlje a

aplikacija >LP z

Nacionalnim programom Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje e

uresni6evanja lzvedbenega nadrta Nacipnalnega programa Sporta v Republiki Slovenij..

Obdina Rogatec je po navedenem vzorcu pravilnika, ki v priloZenih Merilih, pogojih in kriterijih za

vrednotenje letnega programa Sporta v obdini po posameznih programih Sporta vsebuje tudi

pripadajode Sifre flostavk za vnos podatkov v prenovljeno aplikacijo LPS obdine,_pripravila predlog

Frivilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini Rogatec (v

nadaljevanju: pravilnik).

S sprejemom pravilnika in njegovo uveljavitvijo preneha veljati Pravilnik o financiranju Sporta v Ob6ini

Rogatec (Uradni list RS, 5t. 123/05, 82/09 in 8/11).

Predlog pravilnika bo predhodno obravnavan na seji Odbora za Sport.



PREDLOG

Na podtagi 9. 6tena zakona o Sportu (Uradni list RS, at.22198,97/01-ZSDP,27l02 Odl. US: U-l-210/98-32, 110102-

ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o naciondlnem programu Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023,
(Uradni list RS, 5t. 26114), lzvedbenega nadrtq Resolucije o Nacionalnem programu Sporta v Republiki Sloveniji za

obdobje 2014-2023 (Sklep vlade 5t. 00727-1P1201417 z dne 26. 08. 2014) in 16. clena Statuta Obdine Rogatec
([Jradni list RS, s|.67114 - uradno preci50eno besedilo), je Obdinski svet Obdine Rogatec na 

- 
redni seji dne

O POSTOPKU IN

iel
PRAVILNIK

MERILIH ZA SOFINANOIRANJE LETNE(

sprejel

IISPLOSNE DOLOEBE

1.6len
(vsebina pravilnika)

irnnnle LETNEGA pRocRAMA SPoRTA v oBelNl RocATEc

(1) Ta pravilnik <lolo6a pogoje, postopke, qierila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev
uresnidevanje javnega interesa na podrodju Sporta v Obdini Rogatec (v nadaljevanju: obdina),
programa Sporta (v nadaljevanju: LPS).

(2) Sredstva za s,ofinanciranje LPS se zagotofijo v proradunu ob6ine.

namenjenih za
v okviru letneEa

2.6len
(uporaba kratic)

(1)Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL - drZavna liga
lN NPS - izvedbeni nadrt nacionalnega programa Sporta
JR - javni razpis
LPS- letni program Sporta
NPS- nacionalni program Sporta
NPSZ - nacionalna panoZna Sportna zveza
OKS-ZSZ - Olimpijski komite Slovenije-ZdruZenje Sportnih zvez
OS - osnovna Sola
OSZ - obdinska Soortna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR - svetovni, mednarodni, perspektivni, drZavni inmladinski razred

ZavodYlZ- zavod s podrodja vzgoje in izobraZevanla,
ZSI S-POK - Zveza za Sport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.

3.6len
(opredelitev javnega interesa v Sportu)

(1)Javni interes na podrodju Sporta v obdini obsega dejavnosti na vseh podrodjih Sporta v skladu s prednostnimi

nalogami, ki so opredeljene v NPS in lN NPS in se uresnidujejo tako, da se:
. zagotavljajo finandna sredstva za sofinanciranje LPS na ravni obdine,
. spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh podrodjih Sporta,
. nadrtuje, gradi, posodablja in vzdrZuje lokalno pomembne Sportne objekte in povr5ine za Sport v naravi.

4.6len
(izvajalciLPS)

(1)lzvajalci LPS po tem pravilniku so:
. Sportna dru5tva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
. zveze Sportnih dru5tev, kijih ustanovijo Sportna dru5tva s sedeZem v obdini,
. zavodi, gospodarske druZbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje

dejavnosti v Sportu.



5.6len
(prSvica do sofinancirania)

(1) lzvajalci iz prejSnjega dlena imajo pravico fo sofinanciranja dejavnosti na vseh podrodjih Sporta, de izpolnjujejo

naslednje pogoje:
. so registrirani in imajo sedeZ v obqini najmanj dve (2) leti,

. imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraZen in/ali usposobljen

strokovni kader za opravljQnje dela v Sportu,

o izdelano finandno konstrrikcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroSkov za

izvedbo dejavnosti,
o izvajajo Sportne programd, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu

vsaj 60 ur (po dve uri t{densko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih

Sportnih programov in je {bseg izvajanja posameznega Sportnega programa v merilih drugat}e

opredeljen,
o v skladu z lastnim temeljpim aktom urejeno evidenco dlanstva (Sportna dru5tva in/ali zveze

Sportnih dru5tev) ter evidenco o udeleZencih programa.

(2) Sportna druStva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPS.

II. VSEBINSKE DOLOEBE

6.dlen
(opledelitev Podrodij SPorta)

(Ll Za uresnidevanja javnega interesa v Sportu se v skladu s proradunskimi moZnostmi in ob upo5tevanju nadela

enake dostopnosti prorafunskih sredstev za vse izvajalce iz prora6una obdine lahko sofinancirajo naslednja
podrodja Sporta:

l.SPORTNI PROGRAMI:
1.1-. Prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine

1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1-.3. Ob5tudijske Sportne dejavnosti
1.4. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport

1-.5. KakovostniSport
1.6. Vrhunski Sport

1.7. Sport invalidov
1.8. Sportna rekreacija

- 
1.9. Sport starej5ih

2.SPORTNIOtsJEKTI IN POVRSINE ZA SPORT V NARAVI
3.RAZVOJNE DEJAVNOSTI V SPORTU

3.l.Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu

3.2.Statusne pravice Sportnikov, trenerjev in strokovna podpora programov

3.3.ZaloZniStvo v Sportu
3.4.Znansfu eno raziskovalna deiavnost v Sportu
3. 5. I nformacijsko komunikacijska tehnolog ija na podroOju Sporta

4.ORGANIZIRANOST V SPORTU
4.1.Delovanje Sportnih druStev in zvez
4.2.Delovanje javnih zavodov za Sport

5.SPoRTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA SPONTR
5.1.Velike mednarodne Sportne prireditve
5.2. Druge Sportne prireditve
5.3.ObOinske Sportno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v Sportu

5.4.Sportna dedi5dina in muzejska dejavnost v Sp9rtu
o.DRUZBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V SPORTU
Podrobnej5a opredelitev vseh podrodij SpQrta je podana v prilogi >>Merila, pogoji in kriteriji<.



(21 Zavrednotenje in izbor posameznih podro6ij LPS so dolo6eni merila, pogoji in kriteriji, kivsebujejo:
. navedbo Sportnih podro6ij, ki so v javnem interesu in kijih opredeljuje NPS
. obseg Sportnih podrodij in elemente vrednotenla,
. kriterije vrednotenja posameznih podrocij,
. razvrstitev Sportnih panog glede na raziirjenost, uspe5nosUkonkurendnost in pomen za lokalno okolje v

programih Sporta otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport ter prograrnih

kakovostnega in vrhunskega Sporta.

(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh podrodjih Sporta so sestavni del tega
pravilnika.

7.6len
(LPs)

(1) LPS je dokument, ki opredeljuje vsa podrodja Sporta, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni

interes obdine. LPS pripravi pristojni organ obdinske uprav-e, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo
predstavniki OSZ oziroma pristojne regijske pisarne )KS-ZSZ, v primeru, da OSZ ne obstaja.

(2) Glede na razvojne nadrte, prioritete v Sportu, razpoloZljiva prora6unska sredstva ter kadrovske in prostorske

razmere v lokalnem Sportu se v LPS dolodi:
. podrodja Sporta, ki se v proradunskem letu, za katerega se sprejema LPS, sofinancirajo iz obdinskel;a

prora6una,
. obseg in vrsto dejavnosti,
. vi5ino proracunskih sredstev za sofinanciranje podrodij Sporta,
. morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPS.

(3) LPS sprejme obdinski svet, ki mora pred tem pridobiti soglasje OSZ. V primeru, da OSZ ne

obstaja, soglasje k LPS daje pristojna regijska pisarna OKS-ZSZ.

8.6len
(komisija za izvedbo JR)

(1) Komisijo, kivodi postopek JR, s sklepom imenuje Zupan.

(2) Komisija je sestavljena iz treh dlanov.

(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej inr o

svojem delu vodi zapisnik.

(4) Naloge komisije so:
. pregled in ocena vsebine razpisne dokumentactle,
. odpiranje in ugotavljanje pravodasnostiter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
. pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni

dokumentaciji ter v tem pravilniku,
. priprava predloga izvajalcev LPS in izbranih dejavnosti,
. pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po podrodjih Sporta ter izvajalcih,
. vodenje zapisnikov o svojem delu,
. priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
. priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vkljudijo v razpisno dokumentacijo oziroma

uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.

(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za Sport pristojen delavec ob6inske uprave oziroma

druga poobla5dena in strokovno usposobljena organizactla.



9.6len
(JR)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom, sprejetim LPS in na podlagi sklepa Zupana obdina izvede
JR.

(2) JR mora vsebovati:
. ime in naslov naro6nika,
. pravno podlago za izvedbo JR,
. predmet JR,
. navedbo upravicenih izvajalcev za prijavo na LPS,
. navedbo pogojev, kijih morajo izvajalci izpolnjevati,
. vi5ino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
. navedbo merilza vrednotenje podrodij Sporta,
. obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
. rok, do katerega morajo biti predloZene vloge in nadin oddaje vloge,
. datum in nadin odpiranja vlog,
. rok, v katerem bodo vlagatelji obve5deni o izidu JR,
. navedbo oseb, poobla56enih za dajanje informacij o JR,
. informacijo o razpisni dokumentaciji.

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
. razpisne obrazce,
. navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
. informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPS v obdini ter druge

pogoje in merila,
. vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

10. 6len
(postopek izvedbe JR)

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na nadin, kije predviden v JR.

(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in oznadenem ovitku in sicer po vrstnem
redu, po katerem so bile prejete.

(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloZeni vsi zahtevani
dokumenti.

(4) O odpiranju vlog se vodizapisnik, kivsebuje:
. kraj in das odpiranja dospelih vlog,
. imena navzodih dlanov komisije in ostalih prisotnih,
. naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
. ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajode

dokumentacije.
Zapisnik podpi5ejo predsednik in prisotni 6lani komisije.

11. dlen
(dopolnitev vlog)

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.



(2) Nepopolne vloge, kijih vlagateljiv roku iz prej5njega odstavka ne dopolnijo, se zavrZejo.

12. 6len
(sklep o izbiri)

(1)Na osnovi odloditve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ obdinske uprave.

13. 6len
(pritoZbeni postopek)

(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrZenih vlogah je moZno podati pritoZbo v roku osmih (8) dni po
prejemu sklepa. Predmet pritoZbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje podrodij.

(2) O pritoZbi odlodi Zupan v roku trideset (30) dni od prejema pritoZbe. Odloditev Zupana je dokondna. O dokondni
odloiitviZupan obvestitudi Komisijo za izvedbo JR.

(3) Zoper odloditev Zupana je dopusten upravni spor na Upravnem sodiSdu Republike Slovenije, ki se vloZi v roku
trideset (30) dni od vroditue odlodbe.

(4) Vlo2en upravni spor ne zadrZi sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPS.

14. dlen
(objava rezultatov JR)

(1)RezultatiJR se po zakljucku postopka JR objavijo na spletni straniobdine.

15. dlen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPS)

(1)Z izbranimi izvajalci LPS 2upan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPS. V pogodbi se opredeli:
. naziv in naslov narodnika ter izvajalca dejavnosti,
. vsebino in obseg dejavnosti,
. 6as realizacije dejavnosti,
. pridakovane doseZke,
. vi5ino dodeljenih sredstev,
. terminski plan porabe sredstev,
. nadin nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru

neizvajanja,
. na6in nakazovanja sredstev izvajalcu,
. nadin in vzrok spremembe vi5ine pogodbenih sredstev,
. na6in, vsebino in rok za porodanje o realizaciji LPS po pogodbi,
. dolodilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugade grobo krSi pogodbena

dolodila, ne more kandidiratiza sredstva na naslednjem JR,
. druge medsebojne pravice in obveznosti.

16. Olen

(za6asno sofinanciranje)

(L) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPS se lahko dolodena podrodja Sporta sofinancirajo na osnovi
dokumenta o zadasnem sofinanciranju (pogodba, sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPS, ki so
imeli enake dejavnosti sofinancirane 2e v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vloZil zahtevo po

za6asnem sofinanciranj u.



(2) Dokument dolodi nadin in vi5ino sofinanciranja dejavnosti. Vi5ina zadasnega sofinanciranja skupaj ne sn'le

presedi ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega

Olena v preteklem letu.

(3) Po sklenitvi pogodbe o sofrnanciranju izvajanja LPS se Ze nakazana sredstva poradunajo.

17. 6len
(spremljanje izvajanja LPS)

(1) lzvajalci LPS so dolZni izvajati izbrana podrodja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa

nameniti za izbrano podrodje v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proradunskih sredstev izvaja obdinska uprava. Za vodenje
postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov Sporta pa lahko Zupan pooblasti primerno

usposobljeno strokovno organizacijo.

18.6len
(uporaba javnih Sportnih obiektov in povr5in)

(1) Sportna drustva, ki izvajajo LPS, imajo za izvalanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih

Sportnih objektov in povr5in pred drugimi uporabniki.

(2) Obvezni programi Solske Sportne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih Sportnih objektih, imajo prednost pred

Drugimiizvajalci LPS.

III. PREHODNIDOLOEBI

19. dlen
(prenehanje veljavnosti preiSnjega Pravilni ka)

(1)Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju Sporta v ObCini Rogatec (Uradni list

RS,5t. 123t05,82/09 in 8/11).

20. dlen
(veljavnost Prav ilnika)

(1)Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objaviv Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka:
Datum:

Zuoan
Obdine Rogatec
Martin Mikolid

Priloga: MERILA, POGOJI lN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LPS



MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA SPORTA V OBEINI ROGATEC

VSEBINA DOKUMENTA
V Pravilniku (4., 5. 6len) so opredeljeni izvajalci LPS, ki ob izpolnjevanju dolo0enih pogojev pridobijo pravico do

sofinanciranja.Za uresnidevanje javnega interesa v Sportu so z Merili, pogoji in kriteriii (v nadaljevanju: merila)

opredeljeni na6ini vrednotenja naslednjih podro0ij Sporta:

1. Sportni programi

2. Sportni objekti in povr5ine za Sport v naravi

3. razvojne dejavnosti v Sportu

4. organiziranost v Sportu

5. Sportne prireditve in promocija Sporta

6. druZbena in okoljska odgovornost v Sportu

Za naslednja podrodja Sporta: Sportni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v Sportu, Sportne prireditve in

promocija Sporta, se z merili uveljavlja todkovni sistem. Vrednost podrodja Sporta predstavlja se5tevek todk, kijih
prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddanih prijav. Merila se v dasu trajanja postopka JR ne smejo spreminjati.

Financna vrednost vsakega podroija Sporta predstavlja zmnoZek med se5tevkom todk in vrednostjo todke, ki je

dolo6ena (izradunana) glede na v LPS predvidena sredstva.

Financiranje Sportnih objektov in povr5in za Sport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je opredeljen v 9. dlenu

tega Pravilnika, pad pa se na osnovi sprejetega LPS iz proraduna obdine financirajo preko posebnega JR ali preko

neposredne pogodbe z izvajalcem.

Vsako podro.je sporta v meritih je opreoetjesnTolYKTURA 

DoKUMENTA

. splo5no opredelitvijo podrodja po NPS ter

. predstavitvijo kriterijev in tabelariOnim prikazom vrednotenja.

RAZVRSEANJE SPORTNIH PANOG

V programih Sportne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport (v nadaljevanlu: SVOrul

usmeileni v X$ruS1, v p-rogramih kakovostnega Sporta (v nadaljevanju: KS) in vrhunskega Sporta (v nadaljevaniu:

VS) so Sportne panoge lahko razvr5dene po kriterijih ra:Sirjenosti, uspe5nos_ti oziroma konkurendnosti in pomena

panoge za lokalno ofotle. Zaradi specifidnosti Sportnih panog so izvajalci LPS in njihovi Sportni programi razdeljeni

v tri (3) skupine:
. izvajalci programov v individualnih Sportnih panogah (v nadaljevanju: ISP),
. izvajalci programov v kolektivnih Sportnih panogah (v nadaljevanju:KSP),
. izvajalci programov v miselnih igrah (v nadaljevanju: Ml).

Kriterijiza razvr5danje Sportnih panog upo5tevajo podatke, pridobljene na osnovi JR in s strani OKS-ZSZ.

. RAZSIRJENOST SPONTUC PANOGE:
. Stevilo Sportnih dru5tev, ki so 6lani Nacionalnih panoZnih Sportnih zvez (v nadaljevanju: NPSZ) v RS,

. Stevilo pri NPSZ registriranih tekmovalcev/alk izvajalca,

'razvrs"i-"'ri,"ui#;*=*'!#:ll,,l,niir,*..ir51"i1fi 

ffi f,ffi Hilffi ,1'o,,

RnzvnsdnNlE SPoRTNIH PANOG GLEDE nA RnZslnteNosT (najveE 45 bek)

Stevilo dlanic NPSZ 1do15 16 do 30 31 do 50 51 in ve6

TocKE zl uzvnScnue 2 5 10 15

Stevilo pri NPSZ registriranih tekmovalUcev 1 do25 26 do 50 51 do 100 101 in ved

ToEKE zA RAZVRSEANJE 2 5 l0 't5

klasifikacija rueSz po kriteriju OKS-zSz ruecururce dlanice OKS-ZSZ.
SPORTACCORD

dlanice, ki jih
oriznava MOK

PANOGE v
oroqramu Ol

roExe zA RA4RSEANJE 0 5 10 15



. USPESNOST-KONKURENENOST:
r rezultat nacionalne ekipe in/ali drZavnega reprezentanta na velikih mednarodnih tekmovanjih,

' rezultat klubske ekipe/posameznika na uradnem tekmovanju NPSZ za uradni naslov DP:
. ISP/Ml: doseZen rezultat najmanj Stirih (4) tekmovalcev (katerakoli starostna kategorija) na

tekmovanjih iste kakovostne ravniv pretekli sezonl,
. KSP: doseZen rezultat vsaj dveh (2) ekip (katerakoli starostna kategorija) v pretekli sezoni.

. Stevilo kategoriziranih Sportnikov izvajalca v obdobju vrednotenja,

. Stevilo tekmovalnih selekcij/ekip izvajalca, ki nastopajo v sistemu tekmovanj NPSZ.

RAzrrnscltt.le SpoRrHlx PANoG GLEDE NA USPESNoST (naive6 60 to6k)

rezultat nacionalne ekipe na MT EP, SP.
udele2ba

SP do 5. mesta Ol - udeleZba Ol do 8. mesta

rezultat dlanov nacionalne reprezentance na MT EP, SP -
udeleZba

SP do 8. mesta Ol - udeleZba Ol do 12. mesta

TOEKE ZA RAZVRSEANJE 2 5 t0 t5

doseZen rezultat klubske ekipe na DP (ekip > 30) udeleZba 3. DL (po rangu) 2. DL (po rangu) 1. DL - udeleZba

doseZen rezultat klubske ekipe na DP (ekip < 30) udeleZba 10.-20 mesto 4.-9. mesto 1 -3. mesto

doseZen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev
>40)

udeleZba 10.-20. mesto 4 -9. mesto 1 -3. mesto

doseZen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev
<40)

udeleZba 4.-9. mesto 1.-3. mesto

TOEKE ZA RAZVRSEANJE 2 5 {0 15

kategorizirani Sportniki (v oMobju vrednotenja) nl
kateooriziranih

1do2 3do4 5 in ved

TOEKE ZA RAZVRSEANJE 0 5 {0 15

Stevito vseh setekcij izvajalca v tekmovanjih NPSZ 1do2 3do4 5doo 7 in vec

TOEKE ZA RAA/RSEANJE 2 5 10 15

. POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE:
. tradicija: leta neprekinjenega delovanja (merodajen je podatek iz AJPES-a: e-PRS),
r mnozicnost: Stevilo dlanov (s pladano clanarino),
. Stevilo ustrezno usposobljenega strokovnega kadra, ki aktivno deluje pri izvajalcu (vodi programe).

RAZVRS|ANJE SPORTNIH PANOG GLEDE NA POMEN ZA OKOLJE (najve6 45 to6k)

tradicija : leta neprekinje nega delova nja itt ailalca do'10let 11 do 20 let 21 do 30 let 51 let in ved

ToEKE ZA RAZVRSEANJE 2 5 t0 't5

Stevilo 6lanov izuajalca s pladano dlanarino 15 do 30 31 do 50 51 do 100 nad 101

ToEKE zA RAZVRSEANJE 2 5 10 15

Stevilo ustrezno usposobljenega kadra 1 do2 3do5 6do10 nad 11

TOEKE ZA RAZVRSEANJE 2 5 10 15

S kriterijiza razvrsdanje Sportnih panog je moZno zbrati najved 150 todk. lzvajalce se na osnovi zbranih todk razdeli

v tri (3) kakovostne skupine:
. 1 . kakovostna skupina: 090 - 150 zbranih todk,
. 2. kakovostna skupina: 030 - 089 zbranih to6k,
. 3. kakovostna skupina: 000 - 029 zbranih todk.

Vsaki kakovostni skupini se z LPS dolodi skupni korekcijskifaktot.

lzvajalci, ki prijavijo izkljudno programe: Prostodasne Sportne vzgoje otrok in mladine (v nadaljevanju: prostodasni

SVCinn;, OOStudilsfe dejavnostiStudentov (v nadaljevanju: SStu), Sporta invalidov.(v..nadaljevanju: Sl), rekreacue (v

nadaljevanju: RE) in/ali Sporta starejsih (v nadaljevanju: SSta; so v skupnem korekcijskem faktorju izenaeeniz2'
kakovostno skupino.



i. SpoRru PRocRAMl
Posamezne oblike Sporta imajo razlidne cilje in so prilagojene razliOnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Sportni programiso najbolj opazen delSporta in praviloma predstavljajo
strokovno organizirano in vodeno celoletno Sportno vadbo. Pri obsegu vadbe Sportnih programov je ena (1) ura =
60 minut.

PRISTOJNOSTI LPS NA PODROEIU SPONTNIH PROGRAMOV:
Letni program Sporta (LPS) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
. podrodja in obseg sofinanciranja Sportnih programov:
- kateri Sportni programi in v kolik5ni merise sofinancirajo,
. maksimalno Stevilo priznanih skupin/udeleZencev na izvajalca v razpisanih Sportnih programih:
- koliko skupin se najved prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa,
. popravek obsega posameznih Sportnih programov:
- spremembe priznanega Stevila ur vadbe za posamezne skupine Sportnih programov,
. korekcijo vrednotenja Sportnega objekta:
- glede na dejansko uporabo Sportnega objekta (korekcija: Sportni objekt),
. korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:
- glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti (korekcija: strokovni kader),
. dodatne kriterije za razvrstitev Sportnih panog v kakovostne nivoje,
. druge korekcije glede vrednotenja Sportnih programov.

SPLOSNI POGOJI VREDNOTENJA PODROEU SPORTruIH PROGRAMOV
V merilih dolodeno skupno Stevilo todk (glej preglednice) se nana5a na optimalno zadostitev pogojev glede:
. predvidenega Stevila udeleZencev vadbene skupine:

. de je prijavljenih manj udeleZencev, kot zahtevajo merila, se Stevilo todk proporcionalno zmanj5a (=

koeficient popol nosti skupine),
. de je udeleZencev ve6, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

. uporabe primernega Sportnega objekta:
. (= korekcija Sportni objeK),

PREGLEDNICAA KOREKGIJA: SPONTNI OBJEKT

Sponru oBJEKT zun. povrSine 1 zun. povr5ine 2 zun. povr5ine 3 pokriti objekti 1 pokriti objekti 2

korekcijski faktor Sportni objekt 0,600 0,800 1,000 1,200 1,500

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

PREGLEDNICA B KOREKCIJA: STROKOVI{I KADER

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3

korekcijski faktor strokovni kader 0,500 1,000 1,500

Glede udeleZencev vadbe v Sportnih programih se upo5tevajo naslednji dodatni pogoji:
. SoortniproqramiSPLOSNO:

. isti udeleZenec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem Sportnem programu,
. netekmovalni Soortni oroqrami:

r v programih prostodasne SVOM (PP), SStu, St, Re, SSta se vrednotijo le udeleZenci, ki niso vkljudeni
v tekmovalne sisteme NPSZ oz. ZStS-pOt<.

. tekmovalni Sportni prggrami:
r v programih SVOM usmerjeniv KSA/S, KS, VS se vrednotijo le Sportniki, kiso v skladu s Pogoji, pravili

in kritLrijiza registriranje in kategoriziranje Sportnikov v RS registrirani pri NPSZ oz. ZStS-pOX.
. ISP in Ml: vrednotijo se programi izvajalcev LPS, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo najmanj

v treh (3) starostnih kategorijah (v vsaki od njih mora izvajalec v programu prijaviti minimalno 50 %
udeleZenih od predvidenega Stevila udeleZencev vadbene skupine), razen v panogah, kjer zaradi
specifidnostitega pogoja ni mod izpolniti. 

s



KSP: vrednotijo se programi izvajalcev LPS, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo najmanj v

treh (3) starostnih kategorijah, tazenv panogah, kjer zaradi specifidnostitega pogoja ni mod izpolniti.

ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeleZbo na najmanj petih (5) tekmah/ uradnega
tekmovalnega sistema NPSZ, razen v panogah, kjer zaradi specifidnosti tega ni mod izpolniti.

1.1. PROSTOEASNA SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
OPREDELITEV PODROEIN PO NP5

Prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine (SVOM prostodasno) predstavlja Sirok spekter Sportnih dejavnosti za
populacijo od pred5olskega do vkljudno srednjeSolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike Sportne vadbe
netekmovalnega znadaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo Solsko Sportno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso
del uradnih tekmovalnih sistemov NPSZ,

1.1.1. PROMOGUSKI SPORTNI PROGRAMI
Promocijski Sportni programi, katerih ciljje povedanje gibalnih sposobnosti in se preteZno izvajajo
v zavodih VlZ, so: Mali soncek (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sondek ZS), Naudimo se plavati (NSP), Krpan
(KRP) in Mladi planinec (MP). 0e se programi iz o v okviru obveznega uinega procesa (kurikuluma) in/ali so
financiranis sfrani M\ZS Qavoda za Sport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPS obiine.

sredsfvi lokalne se lahko sofinancirajo

SpoRnvl PRIGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA.

prostoiasna SVOM: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSe KRP, MP materialnistro deleZenec

Obseg vrednote Spoftnih programov navedenih v toiki 1.1.1. je opredeljen v preglednici St. 1-1-1

PREGLEDNICA ST. 1-1-I SvoM PRosroelsno

PROHOCIJSK SPORTNI PROGRAMI :

(MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP)

pReoSotsx
(do 6 let)

SoLooevEzl.l
(do 15 let)

Stevilo udele2encev prog rama 1 1

TOCKE/TS'UDELEZENEC 1 1

1.1.2. SOLSKA SPORTNA TEKMOVANJA
Solska Sportna tekmovanja, ki se izkljudno izvalalo v zavodih VlZ, predstavljajo udeleZbo Solskih

Sportnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih Sportnih panogah od lokalne do drZavne ravni.

sredsfvi lokalne skupnosti(tPS,) se lahko sofinancir

SpoRtvl PRIGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

Prostotasna SVOrtz: Solsta spoftna tekmovanja (557) m ate i a I n i stro 5k i/sku p i n a

Obseg vrednotenja Sportnih programov navedenih v toiki 1.1.2 je opredeljen v preglednici St. 1-1-2.

PREGLEDNICA ST. 1-1-2 SVoM PROSTOEASNO

SoLSKA SPoRTNA TEKMOVANJA SoLooevezrll
(do 15let)

MLADINA
(do 19 let)

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev 10 10

TOCKE/MS/SKUPINA (obdinsko, medobdinsko) 10 10

TOCKE ITIS/SKUPINA (regijsko, drZavno) 15 15

I.1.3. DODATNE URE SPORTNE DEJAVNOSTI V SOLI
1.1.3.1. ODDELKIZ DODATNO SPORTNO PONUDBO V OS

Projekti potekajo v OS in predstavljajo skupno poudevanje Sporta uditeljic (razredne, OPB) in

Sportnih pedagogov.
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Predstavlja niz Sportnih aktivnosti s ciljem preobrniti negativni trend upadanja gibalnih-
sposobnosti pri otrocih. Sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada in MIZS, koordinira pa ga Zavod za Sport

Kriterije/merila za vrednotenje dodatnih ur Sportne dejavnosti na Soli in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z

LPS za leto, za katerega se LPS sprejema! Ce se sredstva za dodatno Spoftno ponudbo zagotavliaio na

proraiunskih postavkih IZOBRAZEVANJA, program nipredmet sofinancirania po LPS obdine.

1.1.3.2.2DRAV ZVUenlSKl SLOG V OS

RS Planica

sredsfvi lokalne LP$ se lahko

Sponrll PRoGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

prostoiasna SVOM: celoletni programi za otroke in mladino ipoftni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja Spoftnih programov navedenih v toiki 1.1.4. ie opredelien v preglednici 5t' 1-1-4.'

PREGLEDNICI ST. T.T+ Svom pnosroeAsNo

CELoLETNI SPONTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)

pReoSolsr
(do 6let)

SOLOOBVEZN
(do 15 let)

MLADINA
(do 19 let)

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev 10 15 15

Stevilo ur vadbe/tedensko 2 z z

Stevilo tednov 30 30 30

TOEKE/SPORTNI OBJEKT/SKUPI NA 60 60 60

TOEKE/STROKOVNI KADER/SKU PINA 60 60 60

1.1.4.2. PTLOTSKI SpORrWl PROGRAMI

Pilotski Sportni programi za otroke in mladino predstavljajo razlidne pojavne oblike Sportne

dejavnosti, kitemeljrlb na povezovanju razlidnih podrodij (interdisciplinarnost); lodeno za otroke in mladino'

Kriterije/merila za vrednotenje pilotskih Sportnih programov in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z LPS za

leto, za katerega se LPS sprejema!

1.1.5. PROGRAMIV POEITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH

postavkah TZOBRAZEVANJA, program ni predmet sofinancira po LPS obiine.

I.1.4. CELOLETNI SPORTU PROGRAMI
1.1.4.1. OBSTOJEEI SPORTNI PROGRAMI

Obstojedi celoletni Sportni programi prostodasne Spo

prostodasno) potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); lodeno za otroke in mladino. Raznolik v

omogoda kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPS omogoda prednost Sportnim dru5tvom' e

iz zavodiVlZ, se ovrednotile strokovni kaderl

S,I

programi v casu poditnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo Sportne dejavnosti v-
skra]sanem obsegu (tedaji, projekti), kijih ponujajo razlidni izvajalci. ee programe izvaiaio zavodi VlZ, se ovrednoti

le strokovnikader!

S sredsfvi lokalnesredsfvi lokalne PS) se /ahko

SpoRzvI PROGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

prostoiasna SVOM: programi v poiitnicah in pouka prostih dneh $poftni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja Sportnih programov navedenih v toiki 1.1.5. ie opredelien v preglednici St. 1-1-5.



PREGLEDNTcA Sr. r-t-s SVoM PROSTOEASNO

oeclsitt Sponrul PRoGRAMI:
(v poditnicah in pouka prostih dneh)

PREDSOLSK
(do 6let)

SoLooevEztl
(do'15let)

velikost skupine (St. udeleZencev) 15 15

Stevilo ur programa 20 20

TOEKE/SPORTNI OBJEKT/SKUPINA 20 20

TOEKSSTROKOVNI KADER/SKUPINA 20 20

1.2. SpORrtR VzcOJA OTROK tN MLADTNE S POSEBNIMI POTREBAilII
OPREDELITEV PODROEIN PO ruP5

Prostodasno Sportno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi, namenjeni otrokom in

mladini z motnjamiv razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno

poskrbetiza uspe5no socialno integracijo v vsakdanje Zivljenje.

1.2.1. CELOLETNI SPORTNI PROGRAMI OTROK IN

Celoletni Sportni programiza otroke in mladino s posebnimi potrebami potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

Kriterije/merila za vrednotenje Sportnih programov otrok in mladine PPin vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z

LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

,1,2.2. SPONTNT PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADI

Sportne prireditve za otroke in mladino s posebnimi
nacionalni ravni.

Kriterije/merila za vrednotenje Sportnih prireditev in tekmovanj za otroke in mladino PPin vi5ino proradunskih

sredsiev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

1.3. OBSTUDIJSKE SPORTNE DEJAVNOSTI
OPREDELITEV PODROEIN PO ruPS

Programi obstudijske Sportne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu

nevtralizaciji negativnih udinkov sedecega nadina Zivljenja.

1.3.1, CELOLETNI SPORTNI PROGRAMI OBSTUDIJSKH SPORTNIH DEJAVNOSTI

Celoletni Sportni programi za Studente so strokovno vodene oblike Sportne dejavnosti v kraju

Studija/bivanja.

in pripomorejo k

Kriterije/merita za vrednotenje obstudijskih Sportnih dejavnosti in viSino proradunskih sredstev se opredeliz LPS za

leto, za katerega se LPS sprejema!

1.3.2. SPoRTNE PRIREDITVe Sruoewrov NA UNIVERZIRETNI IN NACIONALNI RAVNI

V kolikor priredifue na univerzitetni in nacionalni ravni postanejo predmet sofinanciranja na lokalni

,"uni lles;, se kriterije/m erila zavrednotenje in vi5ino proraeunsiih sredstev opredeli z LPS za leto, za katerega se

LPS sprejema!



1.4. SponTu VzGoJA oTRoK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNUVRHUNSKI

Sponr
oPREDELITEV PoDRoc.ln Po ruPS

Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport predstavlja Sirok spekter programov za

oiroke in m-laiino, ki se s Sportom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih Sportnih rezultatov. Programi vkljudujejo

na6rtno skrb za mlade Sportnike, zato moiajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPSZ.

1.4.1. OBcTNSKE PANOZNE spORrle 50le
Obdinska panoZna Sportna Sola je obdinski projekt na podrodju Sportne vzgoje otrok in mladine,

usmerjenih v kakovostni in vrhunski 5port, ki se lahko organizira vSportnih dru5tvih z ustrezno izoblikovano

tekmovalno piramido in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv obdinske panoZne Sportne Sole

izvajatec LpS pridobi, ee v programih Sportne vzgoje otrokjn mladine usmerjenih v KS in VS izpolnjuje naslednje

pogoJe:

. ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPSZ, potrjenega s strani

OKS-ZSZ,
. ima v Sportnih programih udeleZene kategorizirane Sportnike (MLR, PR).'

Za izvedbo ob6inskih panoZnin Sportnih 5ol se sredstva lahko zagotovijo iz LPS na drZavnem nivoju, lahko pa tudi

obdina sama razpiSe projekt in zagotovi sredstua v okviru LPS.

Kriterije/merila za vrednotenje panoZnih Sportnih 5ol na lokalni ravni in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z

LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

1.4.2. pROGRAMI SpOnrrue VZGOJE OTROK lN MLADINE USMERJENIH V KSruS

Sportnih programov v okoljih, kjer (5e) niso vzpostavljene obdinske panoZne Sportne Sole.

Mladi Sportniki usmerjeni v 6SNS lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za

registriranje in kategoiiziranje Sportnikov v RS doseZejo status Sportnika mladinskega in perspektivnega razreda

(M1R, pRl S tem tinko priiobijo todke za dodatne programe Sportne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je

iategorizacija navedena'v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo JR in je Sportnik naveden kot dlan dru5tva s

sedeZem v obdini
S sredsfvi lokalne.sredsfvi lokalne LPS) se lahko sofinanciraio

Sponrru pnoennu: KRITERIJ VREDNOTENJA:

SVOM usmeieni v KSNS: celoletni pipravlialni programi $poftni objekt in strokovni kader/s ina

SVOM usmerjeni v KSNS: celoletni tekmovalni programi Spoftni objekt in strokovni kader/skupina

SVOM usmerjeni v : dodatni programi Sportnikov MLR, PR Spodni objekt in strokovni kader/udeleZenec

Obseg vrednotenja 2-1 do 1-4-2-3.)rosramov navedenih v to6ki 1.4.2. ie opredelien v preglednicah st. 1-4-

PREGLEDNICA ST- 1.{-2-t SvoM usMERJeu v r5ryS - 1.

cELoLETNT SpoRrrut PRocRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

PRIPRAVL'ALNI
(6 - 7 let):

PRIPRAVL'ALNI
(8 - 9 let):

PRIPRAVLJALNI
(10 - 11 let):

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev: lSP, Ml 10 10 10

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev: KSP 10 10 10

Stevilo ur vadbe/tedensko J J 3

Stevilo tednov 30 40 40

TOEKE'SPORTNI OBJEKT'SKUPINA 90 120 120

TOEKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120
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PREGLEDNICA ST. 14-2-2 Svom usuEn.lENtv KSNS - ll.

CELOLETNI SPONTU PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)

TEKMOVALNI
(12 - 13 let):

TEKMOVALNI
(14- 15 let):

TEKMOVALNI
(16 - 17 let):

TEKMOVALNI
(18 - 19 tet):

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev: lSP, Ml I I o A

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev: KSP 12 12 12 12

Stevilo ur vadbe/tedensko 4 4 6 6

Stevilo tednov 40 40 40 40

TOEKE/S PO RTN I OBJEKTTS KUPI NA 160 160 240 240

TOEKE'STROKOVNI KADER'SKUPI NA 160 160 240 210
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PREGLEDNICA 5T. 14.2-3
Svou usneruenl v

KS/VS - 1il.

PROGRAMI DODATNE SPONTruC VADBE
(tekmovalni programi kategorkiranih Sportnikov)

KATEGORIZACIJI
MLR

KATEGORIZACIJI
PR

minimalno 5t. udeleZencev programa 1

TOEKE/SPORTNI OBJEKTruDELEZENEG 40 80

TOEKSSTROKOVNI KADER'UDELEZENEC /rc 80

1.5. KAKOVOSTNISPORT

OPREDLITEV PODROEJA PO NPS

V skupino kakovostnega Sporta pristevamo Sportnike in Sportne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev

statusa vrhunskega Sp6rtnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjiir, v uradnih tekmovalnih sistemih NPSZ do

nastova drZavnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZSZ, in so registrirani skl-adno s pogoji NPSZ ter OKS-ZSZ.

1.5.I. UPORABA SPONTUH OBJEKTOVZA PROGRAiIE KAKOVOSTNEGA SPORTN

Kakovostni Sport je pomembna vez med programi Sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in

vrhunski Sport, tei vrhunskega Sporta, saj vkljudujejo vedje Stevilo Sportnikov in strokovnega kadra, kar omogoda

vzpostavitev konkurendnega okolja znotraj posameznih Sportnih panog na nacionalni ravni.

Sportniki v kakovostnem Sportu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za

registriranje in kategoriziranje Sportnikov doseZejo status Sportnika drZavnega razreda (DR). S tem lahko pridobijo

todke za dodatne programe Sportne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizaciia navedena v zadnji

objavi OKS-ZSZ pred objavo JR in je Sportnik naveden kot dlan dru5tva s sedeZem v obdini.

sredsfvl lokalne (LPS) se lahko

UPORABA OBJEKTA: KRITERIJ VREDNOTENJA-

kakovostni Sport: Sportni obiekt za programe KS Sportni objektlskupi na

kakovostni $port: dodatni programi Spoftnikov DR ipoftni objekt in strokovni kader/udeleZenec

Obseg vrednotenja Sporinih programov navedenih v toiki 1.5.1. ie opredelien v preglednici St' 1-5-2.



lNatane nejSi pregled potrebnega Steviia ueleleZencev vadbenih skupin po posaffieznilr Sportnih prognamih.ie

lahko poclap 1' poseLni prilogi iprr poElavju: SP!.-OSl$l POGOJT VR.EDI{OTEI{JA - prva tocka: pncdvie{erro

PREGLEDNICA ST. 1-5'1 Ks-r.

UPORABA SPORTHCCA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)

KAKOVOSTNI
RAVEN III.

KAKOVOSTNI
RAVEN II.

KAKOVOSTNI
RAVEN I

velikost skupine/minimalno 5t. udele2encev: lSP, Ml 10 8 4

velikost skupine/minimalno 5t. udeleZencev: KSP 12 12 12

Stevilo ur vadbe/tedensko 4 6 I
Stevilo tednov 40 40 40

TOEKE/SPORTNI OBJEKT/SKUPINA 160 240 320

*tevilo, udeleftlneev vadbene skupine)" Enako velja za strokovino uterneljeno stev[lst ur vaclbe na ietlli i'avnl
p$ $sosarmeznilr Sportnih panoga?i. Zgonnjo tabelo lahko dopolnlmo s podatki za povsetn konkretrlo
ir*.ncno"ane Sportne panoge! Prav tako se lahko korigina Stevilo priznanih ur vaelbe fedensko * gleele ita

kakovost telcmovalnih doseikov ekip i nlal i posameznikov"

PREGLEDNICA ST. 
'.5-2

Ks-il.

PROGRAMI DODATNE SPONTNC VIOSE
(tekmovalni programi kategoriziranih Sportnikov)

KATEGORIZACIJT
DR

minimalno 5t. udeleZencev programa 1

ToEKE/SPORTNI OBJEKT/UDELEZENEC 40

TOEKE/STROKOVNI KADER/UDELEZENEC 40

1.6. VRHUNSKI SpOnr
OPREDELITEV PODROCIN PO NPS

1.6.i. pROGRAMISpORTnU DRUSTEV NA PODROC.IU VRnUnSKEGA SpORTR

Osnovni cilj teh programov je vrhunski Sportni doseZek. Vrhunski Sportniki s statusom OR, SR in/ali MR pridobuo

dodatne todke za programssportne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizaciia navedena v zadnji

objavi OKS-ZSZ pred objavo JR in je Sportnik naveden kot 6lan druStva s sedeZem v obdini.

Privrednotenju dodatnih programov kategoriziranih Sportnikov mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in/ali

olimp ega razreda (ORJ se upoSteva enoten korekcijski faktor: (k.f. lpoftni obiekt = k.f. strokovni kader = 1 ,000)'

LPSsredsful lokalne ( ) se lahko

Sponrll PRoGMM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

vrhunski i;port: dodatni programi Eportnikov PR, SR 1poftni objekt in strokovni kader/udelehenec

Obseg vrednote Sportnih programov navedenih v todki 1.6.1. ie opredelien v preglednici St. 1-6-1

PREGLEDNICA ST. I4-1 vS -vS Sl

PROGRAMI DODATNE SPORTNE VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega Sporta)

KATEGORIZACIJA
MR

KATEGORIZACIJA
SR

KATEGORIZACIJA
OR

minimalno 5t. udeleZencev programa 1 1 I

TOEKE SPORTNI OBJEKT,UDELEZENEC 80 120 120

TOCKE/STROKOVNI KADER'UDELEZENEC 80 120 120

Vrhunski Sport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih Sportnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in

kriteriji za registriranje in kategoriziranje Sportnikov v RS dosegli naziv Sportnika olimpijskega (OR), svetovnega

(SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).



1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV
Zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih trenerjev in ustvarjanje ugodnih pogojev za celostni
razvoj trenerskega kadra v obdini se lahko omogoda tudi z zaposlovanjem le-teh.

Kriterije/merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z
LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

1.6.3. NAGRADE VRHUNSKIM SPORTNIKOM IN TRENERJEM

Sofinanciranje nagrad za vrhunske Sportnike in trenerje za njihove Sportne doseZke na Ol, SP...
je lahko predmet sofinanciranja LPS na lokalni ravni (lodeno za Sportnike in trenerje)!

Kriterije/merila za nagrade vrhunskim Sportnikom in trenerjem na lokalni ravni in viSino proradunskih sredstev se
opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejemal

1.6.4. DELOVANJE OLIMPIJSKO UNIVERZITETNEGA SPONTNCCA CENTRA

lzvedba celovite strokovne podpore programom vrhunskega Sporta je poleg vzpostavitve in vzdrZevanja kljudni cilj

delovanja olimpijskega Sportnega centra, ki se lahko sofinancira tudi iz LPS lokalne skupnosti.

Kriterije/merila za delovanje olimpijsko univerzitetnega Sportnega centra na
sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

1.7. spOnr TNVALTDOV

OPREDELITEV PODROCUN PO ruPS

lokalni ravni in vi5ino proraeunskih

Sport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vklju6enost v druZbo)

kot tudi Sportne (Sportna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski Sporti) udinke.

1.7.1. OBcTNSKE SpORrHe SOLE TNVALIDOV
Praviloma predstavljajo izvedbo Sportnih programov za invalide, ki nastanejo s povezovanjem

invalidskih ter Sportnih dru5tev in drugih organizacij, v katerih se zaposluje strokovno izobraZen kader.

Kriterije/merila za vrednotenje obdinskih Sportnih 5ol invalidov na lokalni ravni in viSino proradunskih sredstev se

opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

.1.7.2. PILOTSKI PROGRAMIPOVEZOVANJA SPONTNIN IN INVALIDSKIH DRUSTEV IN

zvEz
Osnovni cilj je invalidom omogoditi enakovredno sodelovanje pri prostodasnih Sportnih dejavnostih, zato se z
razlidnimi programi spodbuja povezovanje Sportnih aktivnosti med Sportnimi, invalidskimi in dobrodelnimi druStui in

zvezaml CeloletniSportni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

S sredsfui lokalne se lahko

Obseg vrednote Sportnih programov navedenih v toikah 1.7.2. je opredelien v preglednici 5t.

1.7.3. DRZAVNA PRVENSWA SPORTA INVALIDOV

DrZavna prvenstva Sportnikov invalidov se v razlidnih panogah lahko odvijajo v razlidnih lokalnih skupnostih, le-te
pa tak5na tekmovanja sofinancirajo.

Kriterije/merila za vrednotenje drZavnih prvenstev Sportnikov invalidov na lokalni ravni in viSino proradunskih

sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejemar

SpoRrruI PRoGRAM:

1poftni objekt in strokovni kader/skupina



1.7.4. pRocRAMrvRHUNsKr SpoRruxov rNvALtDov v Sponrut onu5wlH
Programi vrhunskih Sportnikov invalidov se vrednotijo na enak nadin kot programi vrhunskih
Sportnikov.

Obseg vrednotenja Sportnih programov navedenih v toiki 1.7.4. je opredeljen v preglednici St. 1-6-1.

1.8. SPORTNA REKREACIJA
OPREDELITEV PODROC.IN PO ruPS

Sportna rekreacija (RE) predstavlja smiselno nadaljevanie SVOtvt prostodasne, SVOtvt pp, SStu in KS. RE je zbir
raznovrstnih Sportnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in druZin s ciljem aktivne in koristne izrahe
prostega dasa (druZenje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega podutja ter udeleZbe na rekreativnih tekmovanjift.

1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAZENEGA KADRA ZA SPORTIO
REKREACIJO

1.8.2. CELOLETNI CILJNI SPONTIONEKREATIVNI PROGRAiII
Sportno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo naj5irSo in

najpestrej5o izbiro organ izirane Sportne vadbe netekmova Inega znadaja.

sredsfvi lokalne skupnosti (LPS) se lahko

SpoRzvl PR}GRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA.

Spodna rekreacija: celoletni programi Spoftne vadbe $poftni objekt in strokovni kader/s ina

Obseg vrednotenja Sportnih programov navedenih v todkah 1.8.2. je opredelien v preglednici St. 1-8-2.

Z zaposlovanje strokovno izobraZenega kadra za Sportno rekreacijo se pove6uje nadrtno delo in kvaliteta Sportno
rekreativnih programov.

Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraZenega kadra za Sportno rekreacijo na lokalni ravni in viSino
proradunskih sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

S,I

S sredsfvl lokatne skupnosti (P$ se tahko

SpoRzvlpRoGRAM:

Spoftni objekt in strokovni kader/udele1enecSpoft invatidov: dodatni programi vrhunskih Spoftnikov invalidov

PREGLEDNICA ST. I{-2 Sr RE SSta

Sr, ne, Ssta
(netekmovalni programi redne vadbe)

CELOLETNI
PROGRAMI

CELOLETNI
PROGRAMI

PILOTSKI
PROGRAMI

GIBANJE ZA
ZDRAVJE

SKUPINSKA
VADBA

RAZSIRJENE
DRUZINE

velikost skupine/ minimalno 5t. udeleZencev 10 15 15 15 10 10

Stevilo ur vadbeftedensko 2 2 2 2 2 z

Stevilo tednov 30 30 30 30 30 30

TOEKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 60 60 60 60

TOEKE/SPORTNI OBJEKT/SKUPINA 60 60 60 60 60 60

1.8.3. PILOTSKI SPORTNI PROGRAIUI
Pilotski Sportni programi predstavljajo programe za krepitev zdrav)a in dobrega po6utja razlidnih
ciljnih skupin. Programi praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

LPS)sredsfuilokalne se lahko

SpoRzvt PR?GRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

Spoftna rekreacija: pilotski programi ipoftni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednote Sportnih programov navedenih v toikah 1.8.3. je opredeljen v preglednici St. 1-8-2.



1.8.4. MNoZtcre DELAVSKE Sponrne pRtREDtwE
Spodbujanje razliCnih oblik gibanja v delovnem okolju poveduje zanimanje za t.i. mnoZi6ne
delavske orireditve.

Kriterije/merila za vrednotenje mnoZidnih delavskih Sportnih prireditev
sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

1.8.5. PODROENI GENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE

na lokalni ravni in viSino proradunskih

ravnt tn vtstno

Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstuenih in Sportnih organizacij pri izvajanju programov
Sportne rekreacije. Programi gibanja za zdravje praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

1.9. SpOnr STAREJS|H
OPREDELITEV PODROEIN PO ruPS

Sport starej5ih (SSta) predstavlja Sportno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseZenim 65. letom starosti in
raz5irjenih druZin; pri demer pod pojmom >raz5irjena druZina<< razumemo >zvezo< starej5ih oseb in vnukov.

{.9.I. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJSIH
Programi skupinske gibalne vadbe starej5ih potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo razlidne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na povr5inah v naravi in urbanem okolju.

S sredstyl tokatne skupnosti [PS)sredstvi lokalne skupnosti se lahko

SpoRzvl PRc,GRAM: KRITERIJ VREDNO :

Sportni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja Sportnih programov navedenih v toiki 1.9.1. je opredeljen v preglednici St. 1-B-2.

1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO ZOBRAZENEGA KADRA
Z zaposlovanjem strokovno izobralenega kadra za Sport starej5ih se poveduje nadrtno delo in
kvaliteta programov za starej5e.

Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraZenega kadra za Sport starej5ih na lokalni
proradunskih sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

,t.9.3. SPORTNI PROGRAMIzA ISToEASNo SPoRTNo VADBo RMSIRJENE DRUZNE
Programi istodasne Sportne vadbe raz5irjenih druZin potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo razlidne oblike celoletne gibalne vadbe.

LPS)

I.9.4. SPORTNO DRUZABNE MEDGENERAGIJSKE PRIREDITVE
Specifidne medgeneracijske Sportne prireditve, katerih prvenstveni namen je druZenje in dobro
podutje razli6nih generacij rekreativnih Sportnikov.

Kriterije/merila za vrednotenje Sportno druZabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in vi5ino sredstev iz
proraduna se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejemal

18

sredsful lokalne LTJ se lahko

SpoRzvt PRoGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

Spoftna rekreacija: programi gibanje za zdrauje 1poftni objekt in strokovni kade ina

Obseg vrednotenja Spoftnih programov navedenih v toikah 1.8.5. je opredeljen v preglednici St. 1-8-2.

sredstvi lokalne s nosfi se lahko

SpoRlvr PRIGRAM: KRITERIJ VREDNOTENJA:

Sport starej5ih: cetotetni programi vadbe raziirjene druZine Eportni objekt in s vni kader/skupina

Obseg vrednotenja Spoftnih programov navedenih v toiki 1.9.3. je opredeljen v preglednici St. 1-8-2.



2. SpoRTNr oBJEKTT rN povRStNE zA SpoRT v NARAvt F;csir'a' 621

oPREDELITEV PoDRoe.ln po rupS

Udinkovita in dostopna mreZa kakovostnih Sportnih objektov in povr5in za Sport je pomemben dejavnik Sportnega

udejstvovanja. V okviru LPS se na lokalni ravni prvenstveno sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrZevanje

obstojeOih Sportnih objektov in povr5in, vendar se za to praviloma razpi5ejo posebni (od drugih podrodij Sporta

lodeni) javni razpisi. V posebnih primerih, kijih dolodi zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.

3'RMVoJNE DEJAVNoSTI v sPoRTU E -p/sir'a"ffil

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogre5ljivo
podpirajo vsa ostala podrodja Sporta.

PRISTOJNOSTI LPS NA PODROC.IU NNZVOJNIH PROGRAMOV:

Letni program Sporta (LPS) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
. podrocja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja,
. maksimalno Stevilo udeleZencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
. maksimalno Stevilo projektov v zaloZnistvu, znanstveno-raziskovalni dejavnosti in IKT v Sportu.

3.1. USpOSABLJANJE tN IZpOpOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V SPORTU

OPREDELITEV PODROEU PO HPS

6.3.1.1.r.

6.3.1.1.2.

Kakovostni strokovni kadri v Sportu so klju6 razvoja in uspe5nosti. Programi izobraZevanja (univerzitetni in
visoko5olski) so v domeni izobraZevalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo

v NPSZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za

Sport in/ali pri strokovnih organih NPSZ (lodeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

sredsfvi lokalne skupnosti se lahko

DEJAYNOST SPORTA: KRITERIJ VREDNQTENJA:

usposabljanje li izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu mate rialn i stro$ki/udeleZe nec

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v toiki 3.1 je opredelien v preglednici St. 3-1.

PREGLEDNICA ST. 3.1 USPOSABL'ANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN
IzPoPoLNJEVANJA v SpoRru

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)

USPOSABLJANJE
(stopnja '1 ,2,3)

minimalno 3t. udeleZencev proqrama I 1

TOEKEfiSruDELEZENEC 5 m

3.2. STATUSNE pRAVICE SPORTNTKOV, TRENERJEV lN STROKOVNA PODPORA
PROGRAMOM

3.2.1. IZOBRAZEVANJ E NADARJ ENIH IN VRH UNSKIH SPORTNIKOV - SIPENOIRNI.IE

Ffi/sffi.g2l

rpp/5ifra: 6.3-2.1"2.

pp/Sifra: 6.3.2.1"3-

Pomembna dolZnost drZave je skrb za izobralevanje nadarjenih in vrhunskih Sportnikovr 
" 

-l(prikazano lo6eno), kar se odrala v zagotavljanju enakih moZnostih izobraZevanja in doseganju primernega

Sl

socialnega statusa (Stipendije).

Kriterije/merila za vrednotenje Stipendiranja nadarjenih in vrhunskih Sportnikov (lodeno) na lokalni ravni in vi5ino

prora6unskih sredstev se opiedeli z LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI SPORTUXOV FeFrafffi4
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti Sportnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo

naertnega deta. Ustrezna vadba, prehrana in nadin Zivljenja pomeni humanizacijo pri delu s Sportniki. UdeleZenci



meritev so Sportniki, ki so registriraniv skladu s Pogoji, pravili in kriterijiza registriranje in kategoriziranje Sportnikov

v RS. lzvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje

dejavnosti.

Kriterije/merila za vrednotenje spremljanja pripravljenosti Sportnikov na lokalni ravni in vi5ino proradunskih sredstev

se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

3.2.3. SVETOVANJE PRIVKLJUEEVNN.IU OTROKV SPORT FfiF' 6322'I

Svetovanje o Sportnivadbi predvsem star5em otrok predstavlja osnovo strokovnega, nadrtnega dela v Sportu

Kriterije/merila za vrednotenje svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem vkljudevanju v Sport na

lokalniravni in vi5ino proradunskih sredstev Je opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

3.3. ZALOZNFTVO V SPORTU
OPREDELITEV PODROEJN PO NP5

Fpg5ifra:6-33'ij

ZaloZni5tuo v Sportu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodiOnih in/ali obdasnih

Sportnih publikacijter propagandnega gradiva na temo Sportnih dejavnosti.

Kriterije/merila za vrednotenje zaloZnistva v Sportu na lokalni ravni in visino proraCunskih sredstev se opredeli z

LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

3.4. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V SPORTU EFpisiiffiIA:l

OPREDELITEV PODROCIE PO ruPS

Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno Sportno sfero

in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v Sportno prakso.

Kriterije/merila za vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela v Sportu na lokalni
sredsfev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejemal

3.S. TNFORMACTJSKO KOMUNTKAcUSKA TEHNOLOGTJA (PODPORA SPORTU)

ravni in vi5ino proradunskih

: 6.3.5.

6.3.5.1.

6.3.5.2

OPREDELITEV PODROEIA PO ruP5

IKT na podrodju Sporta predstavlja neposredno podporo za udinkovitej5e in prijaznej5e udejstvovanje v Sportu

(obseg e-informacij o ponudbi v Sportu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni udinkovitosti programov. V ta
sklop iodeno sodita spletni in mobilni servis ter razvoj in nakup aplikacij za poslovodenje Sportnih organizacij.

Kriterije/merila za vrednotenje informacijsko-komunikacijske tehnologije v Sportu na lokalni ravni in vi5ino

proradunskih sredstev se opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!

4. ORGANIZIRANOST V SPORTU
OPREDELITEV PODROCIN PO ruPS

Sportna dru5tva kot interesna in prostovoljna zdruZenja obdanov, kjer le-ti v dobr5ni meri s prostovoljnim delom

uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela Sporta. Sportna dru5tva predstavljajo osnovo za obstoj in

razvoj vseh pojavnih oblik Sporta.

PRISTOJNOSTI LPS NA PODROEIU ONCNNZIRANOSTIV SPORTU:

Letni program Sporta (LPS) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
. obseg sofinanciranja delovanja dru5tev na lokalni ravnt,
. izbrane kriterije, kise upoStevajo privrednotenju delovanja dru5tev in njihovih zvezna lokalni ravni,
. opredeli korekcijski faktor za delovanje dru5tev in njihovih zvez.



4.1. DELOVANJE SPORTNIH ORGANUACIJ
Podrocje obsega delovanje dru5tev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne
organizacijske infrastrukture Sporta predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPS.

4.1.I. DELOVANJE SPONTNU DRUSTEV IN A'U NA LOKALNI RAVNI

Delovanje Sportnih dru5tev je pomemben segment Sporta, zato je v javnem interesu, da se z LPS
zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

Merila dolodajo Stiri (4) razlidne kriterije za vrednotenje delovanja dru5tev:
. leta neprekinjenega delovanja

druStva,
. dlani dru5tva s pladano dlanarino,
. registriranitekmovalcipriNPSZ,
. dlanstvo v OSz.

PREGLEDNTcaST. +r oRGANIZIRANOST V SPORTU: DELOVANJE DRUSTEV

DELOVANJE DRUSTEV

fRADICIJA:
LETA
DELOVANJA

ELANSTVo S

pLqenNo
eueHnruruo

REGISTRIRAN
TEKMOVALCI euruswov

oSz

toike/leto delovania 5 0 0 0

toc*e/dlan in/ali tekmovalec 0 1 2 0

todke/dru5tvo 0 0 0 50

TOCKE/MS (ne veC kot) 150 150 15{' 50

Obdinska Sportna zveza (OSZ) je reprezentativni predstavnik civilne Sportne druZbe na lokalni ravni. Sofinanciranje
delovanja OSZ na lokalni ravni se ovrednoti v okviru JR in sicer ji za vsakega dlana (dru5tvo/klub) pripada 150 todk!

4.1.2. DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV ZA SPORT NA LOKALNI RAVNI
Lokalne skupnosti so praviloma ustanoviteljice lokalnih javnih zavodov za Sport, zato je njihova
dolZnost, da zagotavljajo sredstva za njihovo nemoteno delovanje.

Kriterije/merila za financiranje javnih zavodov za Sport na lokalni ravni in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z
LPS za leto, za katerega se LPS sprejema! (sofinanciranje javnih zavodov za Sport ni predmet JR)

5. SpoRrHe pRrREDrwE rN pRoMocrJA Sponre
Sportne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture Sporta z vplivom na promocijo

okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvol in negovanje Sportne

kulture.

Udelezba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPSZ (dr2avna prvenstva, ligaska in pokalna tekmovanja) ni

predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

na
za

Pri vrednotenju Sportnih prireditev in

todk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni,
(Stevilo let zaporedne izvedbe).

promocije v Sportu se upo$tevajo kriteriji: obseg programa (priznano Stevilo

ob6insii, regionalni, drZavni,...), Stevilo udeleZencev na prireditvi in tradicija

o RGAN tzt RANosr y SpoRru:

delovanje Spoftnih druStev na lokalni ravni

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v toiki 4.1. je opredeljen v preglednici St. 4-1.



pRtsroJirosil LpS NA poDRod.lu SponrNtH pRtREDtTEV rN pRoMocrJe SpoRrn:
Letni program Sporta (LPS) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:

. obseg sofinanciranja Sportnih prireditev na lokalni ravni,

. maksimalno Stevilo priznanih Sportnih prireditev naizvajalca,

. nivoje Sportnih prireditev,

. korekcijski faktor za Sportne prireditve,

. maksimalno Stevilo udeleZencev mednarodnih Sportnih prireditev naizvajalca.

5.1. VELIKE MEDNARODNE SPORTNE PRIREDITVE
Merila ne urelajo nadina in vi5ine vrednotenja/sofinanciranja podrodja velikih mednarodnih
Sportnih prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade..
lokalne skupnosti se za tak5ne projekte v primeru uspe5ne kandidature za organizacijo/izvedbo
posebnih proradunskih virih.

.). Sredstva
zagotovijo v

5.2. DRUGE SPONTruC PRIREDITVE

OPREDELITEV PODROCJA PO NPS
Med druge Sportne prireditve pri5tevamo tekmovanja na drZavnem nivoju, mnoZicne Sportne prireditve in druge
Sportne prireditve lokalnega pomena, ki upoStevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povedanju Stevila Sportno
dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih Sportnih prireditev, ki pa ne
presegajo nivoja svetovnega pokala, in udeleZbe Sportnikov na mednarodnih tekmovanjih.

S sredsfvi tokalne skupnosti(LPS) se lahko sofinancirajo:

SPORIA/E PRIREDITVE KRITERIJ VREDNOTE :

Sportne priredifue lokalnega in obiinskega pomena mateialnistro rireditev

m a te ri a I n i stro 5k i/p ri re d ite v

materi al ni stroEki/udele2e nec

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v toiki 5 2 je opredeljen v preglednici St. 5-2.

PREGLEDNICA ST. 5-2 SpoRrrue pRrREDrrvE rN pRoMoctJA SPoRTA

izvedba prireditve obdinskega pomena do 50
udeleZencev

51 - 100
udeleZencev

101 - 150
udeleZencev

nad 151

udeleZencev

TOCKE/MS/PRIREDITEV 10 20 30 40

izvedba prireditve regionalnega pomena do 50
udeleZencev

51 - 100
udeleZencev

101 - 150
udebZencev

nad 151

udeleiencev

TOCKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80

izvedba priredifue drZavnega pomena do 50
udele2encev

51 - 100
udeleZencev

101 - 150
udeleZencev

nad 151

udele2encev

TOEKE'TiS'PRIREDITEV 0 80 120 160

udeleZba na mednarodnih 5poftnih prireditvah c*) Mr -
VEL. NAGRADA

(*) sP, EP -
POKAL

(.)sP,EP -
PRVENSTVO

OLIMPIJSKE
IGRE

TOCKE/iIS/UDELEZENEC 80 160 240 480

5.3. OBEINSKE SPONTruO-PROMOCIJSKE PRIREDIWE ZA PODELITEV PRIZNANJ
SpoRru
Obdinske Sportno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPS na lokalnem nivoju, vendar ni nujno,
da so oredmet JR.

Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske Sportne doseZke ter za druge oblike
promocije v Sportu na lokalni ravni in vi6ino proradunskih sredstev se opredeli z LPS za leto, za katerega se LPS
sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih prora6unskih virih.
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5.4. SpoRTNA DEDTSdTNA tN MUzEJSKA DEJAVNoST v SpoRTU

Muzejska dejavnost v Sportu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje premi6ne dedi50ine.

Merila (sistem to6kovanja) ne urejajo nadina in viSine vrednotenja/sofinanciranja podrodja Sportne dedi56ine in
muzejske dejavnosti v Sportu. Sredsfua lokalne skupnosti se za projekte zagotovijo v posebnih prora6unskih virih.

6. DRUZBENA IN OKOL'SKA ODGOVORNOSTSPONTN
V druZbeno in okoljsko odgovornost Sporta sodi Nacionalna kamparya za spodbujanje Sportnega
obna$anja!

Merila za vrednotenje druZbene in okoljske odgovornosti Sporta na lokalni ravni in vi5ino proradunskih sredstev se
opredeliz LPS za leto, za katerega se LPS sprejema!


