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1. ZAKONSKA PODLAGA

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115,25117),
- 16. dlenaZakona o Sportu (Uradni list RS, 3t.29117 in21ll8 - ZNOrg),
- Resolucija o nacionalnem programu Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS,

3t.26114).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na svoji 8. redni seji sprejel predlog Odloka o sofinanciranju
letnega programa Sporta v Obdini Moravske Toplice. Predlog odloka je bil v skladu s 72. dlenom
Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, posredovan v javno razpravo, ki je trajala od 19.

12.2019 do4. 1.2020.

V dasu javne razpraye zainteresirana javnost ni podala nobene pisne pripombe ali predloga, zato
obdinskemu svetu predlagam, da sprejme odlok v enakem besedilu, kot je bil sprejet na prej5nji seji
obdinskega sveta.

3. PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme
programa Sporta v Obiini Moravske Toplice.

Pripravila:
obdinska uprava

Priloea:

- Predlog odloka

predlagan Odlok o sofinanciranju letnega

Zupan:
Alojz Glavad, l.r.f"*o\
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Na podlagi 16. dlena Zakona o Sportu (Uradni
Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

Toplice na _. seji dne , sprejel

Predlog - ll. obravnava

ilist RS,3t.29117 in21ll8 - ZNOrg) in 16. dlena Statuta
35114,21115 in 25117) je Obdinski svet Obdine Moravske

ODLOK
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA SPORTA V OBdINI MORAVSKE TOPLICE

I. SPLOSNE DOLOdBE
1. dlen

(vsebina odloka)

(1) Odlok o sofinanciranju letnega programa Sporta v Obdini Moravske Toplice (v nadaljevanju: odlok)
doloda izvajalce posameznih programov in podrodij letnega programa Sporta (v nadaljevanju: LPS),
podrobnej5e pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPS na lokalni ravni, nadin

doloditve vi5ine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPS, nadin sklepanja in
vsebino pogodb o sofinanciranju ter nadin izvajanjanadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot nevtralni za Zenski in
mo5ki spol.

2. dlen
(opredelitev javnega interesa v Sportu)

(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so dolodene v Nacionalnem
programu Sporta v RS (v nadaljevanju: NPS) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za

kakovostno ukvarjanje s Sportom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
obdini obsega dejavnosti na vseh podrodjih Sporta v skladu s prednostnimi nalogami, ki so

opredeljene v NPS in se uresniduje tako, da se:

- v proradunu obdine zagotavlja finandna sredstva za sofinanciranje LPS,
- nadrtuje, gradi invzdrZuje lokalno pomembne Sportne objekte in povr5ine za Sport v naravi,
- spodbujainzagotavljapogoje zaopravljanje in razvoj vsehpodrodjih Sporta.

II. LETNI PROGRANT SPONTA.
3. dlen

(opredelitev programov in podrodij Sporta)

(l) Za uresnidevanja javnega interesa v Sportu se v skladu s proradunskimi moZnostmi in ob upo5tevanju
nadela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proraduna obdine lahko sofinancirajo
naslednja podrodja:

I. SpoRrm PRoGRAMI:
- Prostodasna Sportnavzgoja otrok in mladine
- Sportna vzgojaotrok in mladine s posebnimi potrebami
- Ob5tudijske Sportne dejavnosti
- Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport
- Kakovostni Sport
- Vrhunski Sport

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
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- $Po.t invalidov
- Sportna rekreacija
- Sport starej5ih.

2. SpoRTNT oBJEKTI IN POVRSINE ZA SPONT V NARAVI
- izgradnja, posodobitve in opremljanje Sportnih objektov in povr5in za Sport
- upravljanje in obratovanje Sportnih objektov in powSin za Sport.

3. RAZVOJNE DEJA\TNOSTI V SPORTU
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v Sportu,
- statusne pravice Sportnikov, strokovnih delavcev v Sportu in strokovna podpora programov,
- zaloZnl5tvo v Sportu,
- znanstveno raziskovalna dejavnost v Sportu,
- informacijsko komunikacijska tehnologija na podrodju Sporta.

4. ORGANIZIRANOST V SPORTU
- delovanje Sportnih druStev in njihovih zvezna lokalni ravni,
- delovanje obdinskih zavodov za Sport.

5. SponTNB PRIREDITVE IN PRoMoCIJA SPoRTA
- Sportne prireditve,
- javno obve5danje o Sportu,
- Sportna dedi5dina in muzejska dejavnost v Sportu.

6. DRUZBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V SPORTU

4. dlen
(izvajalci LPS)

(l) Izvajalci LPS po tem odloku so:
- Sportna druStva in Sportne zvezq ki so registrirani v RS,
- zavodi za Sport paZakonu o Sportu,
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sportu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splo5no koristen namen na podrodju Sporta, v skladu z zakonom,

ki ureja ustanove,
- zavodi s podrodja vzgoje inizobralevanja, ki izvajajo javnoveljavne Sportne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani zaopravljanje dejavnosti v Sportu v RS in
- zasebni Sportni delavci.

(2) Sportna druStva, njihove zyeze in zavodi s podrodja vzgoje irizobraZevanja, ki izvajajo javnoveljavne

Sportne programe, imajo pod enakimi pogoji prednost piizvajanju LPS.

5. dlen
(LPs)

(1) LPS je dokument, ki opredeli programe in podrodja Sporta, ki so v koledarskem letu, za katerega se

LPS sprejema, v obdini prepoznana kot javni interes.
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(2) Glede na razvojne nadrte, prioritete v Sportu, ruzpoloLlliva proradunska sredstva ter kadrovske in
prostorske razmere v lokalnem sportu se v LPS doloei:
- progmme in podrodja Sporta, ki se v proradunskem letu sofinancirajo iz obdinskega proraduna,
- viSino proradunskih sredstev za sofinanciranje programov in podrodij Sporta,
- obseg in wsto Sportnih programov in podrodij,
- pogoje in merila za vrednotenje programov in podrodij Sporta.

(3) Predlog LPS pripravi pristojni organ obdinske uprave, po predhodnem mnenju Obdinske Sportne
zveze Moravske Toplice pa sprejme Obdinski svet obdine Moravske Toplice.

(4) Ne glede na prej5nji odstavek lahko obdinski svet sprejme LPS na lokalni ravni brez predhodnega
mnenja iz prej5njega odstavka, de ga Obdinska Sportna zveza Moravske Toplice ne poda v roku enega

meseca.

III. POGOJI IN MERILA TER NA.IN DOLOdITVE VISINE SOFINANCIRANJA

6. dlen
(pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje LPS)

(1) Pogoji in merila za izbiro, wednotenje in sofinanciranje LPS so kot priloga sestavni del odloka.

7. dlen
(nadin doloditve viSine sofinanciranja)

(1) Vi5ina sofinanciranja programov in podrodij Sporta se dolodi na osnovi pogojev in meril za

wednotenje LPS. Vsak program inlali podrodje Sporta se ovrednoti z ustreznim Stevilom todk.
Vrednost todke je kolidnik med z LPS dolodeno vi5ino sredstev za skupino programov in/ali podrodij
Sporta in skupnim Stevilom zbranih todk vseh ovrednotenih programov inlali podrodij. Vi5ina
sofinanciranja vsakega programa idali podrodja je zmnoZek Stevila zbranih todk in izradunane
vrednosti todke.

IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPS

8. dlen
(nadini sofi nanciranja LPS)

(1) Sofinanciranje izvajanja LPS izjavnih sredstev se lahko izvede z:
- izvedbo javnega razpisa (v skladu z ZSpo-1) ali
- sklenitvijo neposredne pogodbe (v sktadu z Izvedbenim nadrtom NPS), de izvajalec edini

izpolnjuje pogoje).

9. dlen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)

(l) Zupan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisija je sestavljena iz petih (5) dlanov, sestavljajo jo: predstavnik obdinske uprave, predstavnik

pristojnega delovnega telesa obdinskega sveta obdine, ki ga predlaga pristojno delovno telo ter trije
dlani, ki jih predlaga Obdinska Sportna zveza.
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(3) Predsednik in dlani 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 wsti do
v5tetega detrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v sva5tvu do v5tetega drugega
kolena tudi, de so te zveze, razmeqa oziroma skupnosti Ze prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati
pri delu komisije, de obstajajo druge okoli5dine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in
nepristranskost (npr. osebne povezave). ilani komisije podpi5ejo izjavo o prepovedi interesne
povezanosti.

(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku
sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepdnost in sprejemanje odloditev je potrebna navadna
vedina.

(5) Naloge komisije so:
- pregled in ocena razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravodasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
- ocenitev in vrednotenje vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPS, JR in razpisni

dokumentaciji,
- priprava predloga izvajalcev LPS po izbranih programih in podrodjih Sporta,
- potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPS po programih in podrodjih Sporta ter izvajalcih,
- vodenje zapisnikov o svojem delu.

(6) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za Sport pristojni delavec obdinske uprave.

10. dlen
(avni razpis in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPS Zupan izda sklep o zadetku postopka
javnega razpisa za sofinanciranje LPS, obdina pripravi in objavi javni razpis (v nadaljevanju: JR).

(2) Objava JR mora vsebovati:
- ime in naslov narodnika,
- pravno podlago za izvedbo JR,
- predmet JR,
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (izbira upravidenih izvajalcev LPS),
- navedbo pogojev in meril za wednotenje programov in podrodij Sporta,
- vi5ino sredstev, ki so na razpolago na JR,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predloZene vloge in nadin oddaje vlog,
- datum in nadin odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obve5deni o izidu JR,
- navedbo oseb, poobla5denlhza dajanje informacij o JR,
- informacijo o razpisni dokumentaciji.

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- razpisne obrazce,
- navodilaizvajalcem zapipravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopnosti do odloka, LPS ter pogojev in meril,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
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11. dlen
(postopek izvedbe JR)

(1) Obdina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR

ne sme biti kraj5i kot Stirinajst (14) dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako >ne odpiraj - vloga< in navedbo JR, na katerega se

nanaSa. Vloga je lahko tudi elektronska, de je tako dolodeno v besedilu JR. Nadin elektronske
predloZitve vloge se dolodi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na nadin, ki je predviden v JR. Odpirajo se suuno v

roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in oznadeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so

bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana

pravodasno in s strani upravidenega vlagatelja ter ali so bili predloZeni vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

- kraj in das odpiranja prispelih vlog,
- imena navzodih dlanov komisije,
- naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajode

dokumentacij e.

Zapisnik podpiSejo predsednik in prisotni dlani komisije.

12. dlen
(poziv za dopolnitev vloge)

(l) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje,

katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osan (8) dni od prejema

poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejSnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zawLejo.

PritoZba zoper sklep ni dovoljena.

13. dlen
(odlodba o izbiri)

(1) Na osnovi odloditve komisije odlodbo o izbii izda obdinska uprava. Odlodba o izbiri je podlaga za
sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPS.

(2) Ob izdali odlodbe o izbiri izvajalec JR vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju
izvajanja LPS.

14. dlen
(pritoZbeni postopek: ugovor)

(1) Zoper odlodbo o izbiri je moZno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odlodbe. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji in merila za izbiro, wednotenje in sofinanciranje LPS.

(2) O ugovoru odlodi Zupan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odloditev Zupana je dokondna.
O odloditvi Zupan obvesti tudi komisijo.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obfina ne jamdi
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(3) Zoper odloditev htpana je dopusten upravni spor na Upravnem sodi5du Republike Slovenije, ki se

vloLi v roku trideset (30) dni od vroditve odlodbe.
(4) VloZen ugovor inlali upravni spor ne zadrLi sklepanja pogodb z ostalimi izbranimi izvajalci LPS.

V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPS IN NAdIN IZVAJANJA NADZORA NAD
POGODBAMI

15. dlen
(pogodba z izbranrmi izvaj alci LPS)

(1) Z izbranimi izvajalci LPS Zupan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPS. V pogodbi se

opredeli:
- naziv in naslov narodnika ter izvajalca dejavnosti,
- pravna osnova za sklenitev pogodbe,
- vsebino in obseg programov inlali podrodij,
- das realizaclje programov inlali podrodij,
- vi5ino dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- nadin nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in podrodij, ter predvidene

sankcije v primeru neizvajanja,
- nadin nakazovanja sredstev izvajalcu,
- nadin in vzrok spremembe vi5ine pogodbenih sredstev,
- nadin, vsebino in rok zaporodanje o realizaciji LPS po pogodbi,
- dolodilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugade kr5i pogodbena

dolodila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Ce se vlagatelj v roku Stirinajstih (1a) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se Steje, da je
umaknil vlogo za sofinanciranje.

16. dlen
(spremljanje izvaj anja LPS)

(l) Izvajalci LPS so dolZni izvajati izbrane programe in podrodja Sporta v obsegu opredeljenem v
pogodbi, sredstva pa nameniti zaizbran program inlali podrodje Sporta v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proradunskih sredstev izvaja obdinska uprava
(skrbnik pogodbe), ki lahko kadarkoli v dasu trajanja pogodb nadzor izvede po metodah:
- pregled periodidnih porodil izvajalcev,
- pregled spletnih strani izvajalcev ter spremljanje medijskih oblik javnega nastopanja,
- razgoyori skrbnika pogodb ztpravljavci (javnih) Sportnih objektov,
- razgovori skrbnika pogodb zizvajalci na sedeZu obdinske uprave,
- preverjanje izvedbe programov na mestu izvajania- Sportnem objektu,
- pregled izvajanja na sedeZu izvajalca in revizijski pregled na podlagi predloga.

(3) V primeru, da obdinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi
sofinanciranje in odstopi od pogodb e. Ze prejeta proradunska sredstva mora rzvajalec vrniti v
proradun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(4) lzvajalec, ki kr5i pogodbena dolodila, ne more kandidirati za proradunska sredstva na naslednjem JR.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamti
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(5) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPS lahko Zupan pooblasti
ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo.

17. dlen
(prednostna uporaba javnih Sportnih objektov in povr5in)

(1) Zavodi s podrodja vzgoje in izobraZevanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razSirjenega
dela vzgojno izobraZevalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPS in drugimi uporabniki.

(2) Sportna druStva, kot osnovne Sportne organizacije, se na lokalni ravni zdruZujejo v Sportno zvezo, ki
predstavlja osrednjo Sportno organizacijo na lokalni ravni.

(3) Sportna dru5tva in njihove zveze, ki izvajajo LPS, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi
uporabniki pri izvajanju LPS.

(4) Sportna druStva, ki ne izvajajo LPS, a imajo status dru5tva v javnem interesu na podrodju Sporta,

imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPS.

VI. KONdNE, DOLOdBE
18. dlen

(prenehanje veljavnosti prejSnjega pravilnika)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa Sporta v
Obdini Moravske Toplice (Uradni list RS, !t. 32109 in 3i 10).

19. dlen
(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 007-00008/201 9-6
Moravske Toplice, dne

Zupan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad, l. r.

Prilosa:
- Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini

Moravske Toplice

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamii
odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reiiWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(5esta toika 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni lin RS, !t. 24116).



PRILOGA

POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO, VREDNOTENJE tN SOFINANCIRANJE

LETNEGA pRoGRAMA SpoRre v oeerNr MoRAVSKE TopLtcE

rzxoor5enr ooLoier:
S Pogoji in merili za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa iporta (v nadaljevanju: merila) se doloda
uresniaevanje javnega interesa v Sportu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni
del od loka in obsegajo:
o pogoje in merila za doloditev upravidenih izvajalcev LPS in razvrstitev Sportnih panog in izvajalcev,
. merila za vrednotenje programov in podroiij iporta.

Z merili je uveljavljen tofkovni model. Vsakemu izbranemu program u/pod rotju Sporta se na osnovi meril izraauna

skupna viSina toak. Konina visina sofinanciranja programa/podrodja Sporta je zmnoiek med stevilom dodeljenih toik
in kondno vrednostjo toake, pri aemer je konana vrednost toake kolianik med z LPS dolodeno visino sredstev za

program/pod rod1'e in skupnim Stevilom zbranih toak vseh ovrednotenih vlog posameznega progra ma/podrodja.

DoTo.ITEV UPRAVI.ENIH IZVAJALCEV LPS:

Prijavitelji postanejo upravideni izvajalci LPS, ie izpolnjujejo naslednje pogoje:
. imajo sedei v obdini Moravske Toplice,
. so na dan objave JR za sofinanciranje LPS najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predplsi, n.iihova

glavna dejavnost je izvajanje Sportnih programov,
o izvajajo programe/podrotja skladno z odlokom in LP5, se pravoiasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse

pogoje javnega razpisa,
. imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraien/usposobljen kader za delo v sportu,
o imajo izdelano finanfno konstrukci.io, iz katere so razvidni viri prihodkov in stro5kov lzvedbe programov,
o imajo urejeno evidenco alanstva (Sportna druitva, zveze) ter evidenco o udeleiencih programov.
Prijavitelji, ki ne izpolnjuje.jo navedenih pogojev, se v nadaljevanju postopka izloaijo iz vrednotenja.

SpoRrrutPRoGRAMt
Sportni programi so najbolj prepoznaven del iporta in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno
celoletno Sportno vadbo, ki je prilagojena razlidnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji,
starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejii).

Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje 5portne programe:
SVOw-V|Z: Sportna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s podroija vzgoje in izobraievanja,
SvOwl-p: Sportna vzgoja otrok in mladine: prostoiasni programi,
SVOU-pp: iportna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebniml potrebami,
55rU: ob Studijski Sportni programi,
SVOw-U: Sportna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski iport,
K5: progra mi kakovostnega Sporta,
V5: programi vrhunskega 3port,
5l: programi iporta invalidov,
RE: programi Sportne rekreacije,
5STA: programi Sporta starejiih.

SPLOSNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH SPORTTUIX PROGRAMOV
Pri vrednotenju vseh Sportnih programov se upoitevajo naslednji splolni pogoji:
. VKUU.ENOSTUDELEZENCEV:

isti udeleienec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) iportnem programu,
. VELIKOST VADBENE SKUptNE lkoeficient popolnosti skupinel:

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamai odikodninsko ali kako drugade.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spoetega predpisa (5esta toaka 7. dena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 3t. 24l16).



razlidne Sportne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo razliino 5tevilo vkljudenih! Z

merili je dolotena optimalna velikost vadbene skupine: ie izvajalec prijavi manj5e Stevilo udeleiencev, se Stevilo
todk proporcionalno zmanjia. Veije Stevilo vkljudenih ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

lsP/Ml (individualne iportne panoge, miselne igre): upoStevajo se rezultati posameznika

K5P (kolektivne Sportne se rezultati ekipe

IZOBRAZBA/USPOSO B U E NOST STRO KOVN EGA KADRA (kore kcij o strokov n i ko de r):
razlidni Sportni programi zahtevajo razliino angaiiranost razlidno izobraienega/usposobljenega strokovnega
kadra. Z merili so dolodene naslednje stopnje vrednotenja:
o STOPNJA 1: vodja ima dokazano strokovno izobrazbef usposobljenosti za delo v Sportu in vodi programe ne

tekmovalnega znadaja: 55tU, 5t, RE in/ali5STA.
o STOPNJA 2: vodja ima dokazano strokovno izobrazbo/usposobljenost za delo v 5portu in vodi programe ne

te kmova I nega znadaja : Svo ru-vlz, Svo Vt-p, Svovt -pp.
o STOPNJA 3: vodja ima dokazano strokovno izobrazbo/usposobljenost za delo v Sportu in vodi programe

tekmovalnega znadaja: SvOvt-U, 15, v5.

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: STROKOVI KADER

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3

korekcijski faktor strokovni kader 0,250 0,500 1,000

UPoRABA SpOnrrueca oBJEKTA (korekcijo iportni objektl:
5portni programi se izvajajo v/na razlidnih 5portnih objektih z razliinimi stroiki uporabe. lzvajalcem LPS, ki

Sportne programe izvajajo v/na pladljivih Sportnih objektih, se uporaba Sportnih objektov ovrednoti z uporabo
korekcijskih fa ktorjev:
o SKUPINA 1: zunanje povr5ine za Sport (nogometno igriSde, pokrito streliSde...).

o SKUPINA 2: pokriti Sportni objekti (Solska telovadnica, plesna dvorana,...).
o SKUPINA 3: drugi Sportni objekti (Sportna dvorana, pokriti bazen, smudarski poligon, smudarska skakalnica).

ee se Sportni program izvajav/na ved Sportnih objektih, se korekcijskifaktor izraduna po proporcionalnih deleiih
glede na uporabo posameznih objektov do priznanega letnega obsega vadbe.

Uporaba Sportnega objekta se izvajalcu ovrednoti samo v primeru, de v postopku JR predloZi zahtevana dokazila

o stro5kih nastalih z uporabo 5portnega objekta.

PREGLEDNICA D KOREKCIJA: SPORTru I OBJEKT

5ponrrut oBJEKT skupina 1 skupina 2 skupina 3

korekcijski faktor Sportni objekt 0,250 0,500 1,000

PR|ZNANt LETNT OBSEG SpORrtttH PROGRAMOV (Stevilo ur vadbe; 1 ura = 60 minut):
vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni Sportni program (vadbeno skupino) prizna tolik5en letni obseg vadbe, kot

ga sam predvidiob prijavina JR, vendar najvedtoliko, kot je doloieno z merili(preglednice 5t. L do 8).

Srrv[o PRIZNANIH SponrrutH PRoGRAMoV (vadbenih skupin):

Stevilo priznanih Sportnih programov se vsem izvajalcem dolodi z LPS.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obeina ne jamdi odSkodninsko ali kako drugade.
predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

PREGLEDNICA A VELIKOST VADBENE SKUPINE V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH

Srrvto vKUUeENTH v vADBENT sKUprNr
svoM-vrz,
Svorvr-pp

Svorvr-p
do 5 let

Svou-p
6 do 19 let

55ru, nr 5r, Ssrn

minimalno Stevilo vkljuienih 10 10 15 15 10

PREGLEDNICA B VELIKOST VADBENE SKUPINE V TEKMOVALNIH PROGRAMIH

Srevto vKUUCENTH v vADBENT sKUprNr
Svorvr-u

(12 - 13 let):
Svotrn-u

(14- 15 let):
SVOM.U

(16 - 17 let):
SVOM.U

18 - 19 let):
xS

ISP/Ml: minimalno Stevilo vkljutenih 8 8 6 6 4
K5P: velikost skupine/minimalno Stevilo vkljuienih L2 L2 12 72 L2



MERILA ZA VREDNOTENJE SPORTNIH PROGRAMOV

SpoRrnr pRoGRAMT v zAvoDrH s pooRoe.ra vtz
Med programe, ki se izkljuino izvajajo v zavodih Vlz, pristevamo: promocijske iportne programe, iolska Sportna

tekmovanja in dodatne ure iporta v O5/S5.

Promocijske Sportne programe predstavljajo: Mali soniek (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonaek (ZS), Krpan (KR),

Nauaimo se plavati (NSP), Mladi planinec (MP).

Solska Sportna tekmovanja (SST) predstavljajo udeleibo Solskih Sportnih ekip na tekmovanjih, ki so razpisana v reviji
5port mladih (lnformator) od osnovnega do driavnega nivoja.

Dodatne ure Sporta predstavljajo programi, ki jih Sole v sodelovanju s iportnimi druitvi izvajajo s ciljem posodobiti in

poveiati kakovost ter privlaanost prostoiasnih programov. Sofinancirajo se vadbene skupine, ki vadbo izvajajo v

terminih predvidenih za iolske Sportne kroZke.

S sredstvi lokolne LPS

SPoRTNt PRoGRAM: MERILO ZA VREDNOTENIE:

Svotvt-vtz: promocijski program: MS, cP, zs, KR, NSP, MP MS/udeleienec

Svotvt-vtz: Solska Sportna tekmovanja - udeleiba ekip Ms/skupina

SvoM-vtz: dodatne ure lporta v o5/S5 Ms/skupina

PREGLEDNICA5T. 1 5vow-vrz
pRoMocusKt pRocRAMt, SoLSKA SpoRTNA

TEKIVlOVANJA, DODATNI PROGRAMI

MS, ZS, KR,

CP, MP

NAUalMo sE 5Sr
obiinskinivo

SSr

drtavni nivo
DOOATNE URE

SPoRTA

itevilo udeleiencev programa 1 1 10 10 15

TOEKE/MS/UDELEZENEC AIi SKUPINA 1 1 10 15 30

pRosToaAsNt Sponrrur pRoGRAMT orRoK tN MtADtNE (PP), oBSTUDUSKT SPORTNT PROGRAMT

celoletni programi SvOv-P, SvOfvt-pp in 55TU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).

5vOv-e predstavlja Sirok spekter iportnih aktivnosti, katerih cilj je izbolj5anje gibalnih zmogljivosti mladih. Pestro
ponudbo omogoia raznolikost izvajalcev, ob enakih pogojih pa LPS daje prednost programom Sportnih druitev.

Programi SVOM-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi
okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspeino socialno integracljo v vsakdanje iivljenje.

Programi 55TU predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore.io k nevtralizaciji negativnih
uiinkov sederega nadina iivljenja. Celoletni programi se praviloma izva.iajo v kraju itudija.

Programi v aasu poaitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo Sportne dejavnosti v skrajianem obsegu
(teaaji, projekti), kijih ponujajo razliini izvajalcl.

S sredstvi lokolne se sofinoncirojo:

SVoM-P: celoletni Sportni programi

SVOM-P: celoletni pripravljalni programi

SVOM-P: obtasni iportni programi

PREGLEDNICA 5T. 2 Svow pRosroeasr'ro

CELOLETNI SPORTNI PROGRAMI
(ne tekmovalni orosrami)

SvoM-P
do 5 let

SvoM-P
6 do 19 let

PRIPRAVUALNI

5doSlet
PRIPRAVUALNI

9do12et
oBeasNr

PROGRAMI

itevilo ur vadbe/tedensko 1,5 2 3 3 10

Stevilo tednov 30 30 30 40 2

To.KElSPORTNI oBJEKI/SKUPINA 45 60 90 720 20

TOEKE/SIROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 90 720 20

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamei odSkodninsko ali kako drugaae.
Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta totka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 24115).

strokovni kader in 5portni objekt/skupina

strokovni kader in iportni objekt/skupina

strokovni kader in Sportni objekt/skupina



SpoRrrur pRoGRAMT rNVALIDov, REKREAcTJE rN srnnuStx
Celoletni programi 5t, Re ln SSTR praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).

5l predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vkljudenost v druibo) in Sportne (rekreacija, tekmovanja, para

olimpijski 5porti) uiinke v iivljenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogoditi enakovredno sodelovanje pri
prostoiasnih Sportnih aktivnostih, zato se s programispodbuja povezovanje med Sportnimi in invalidskimidruitvi.

RE je smiselno nadaljevanje SVOtvt-P in K5 in je skupek raznovrstnih Sportnih dejavnostiodraslih vseh starosti(nad 20

let) in druiin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega dasa (druienje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega
poiutja ter udeleibe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega interesa so pomembni udinki redne Sportne
vadbe, ki dokazujejo njen pozitivni vpliv na zdravje posameznika in posledidno na javno zdravje. Programi RE

predstavljajo najiir5o in najpestrejSo izbiro organizirane 5portne vadbe ne tekmovalnega znadaja (celoletni ciljni
programi, pilotski programi, podrodni centri gibanja za zdravje). lzvajalcem, ki izvajajo rekreativne programe z

namenom udejstvovanja na organiziranih rekreacijskih tekmovanjih, se lahko prizna veiji letni obseg vadbe.

SSfn je 5portno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseienim 65. letom. Za posameznika redna Sportna
vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duievnega in socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne
Zivljenjske energije. Programi SSTR ponujajo razlidne oblike (celoletna gibalna vadba, vadba raz5irjene druiine).

iSponrrur PRoGRAM:

i Re: celoletni Sportni programi

isii;;;;i;i;i"$;;i;il;;;ffi i

W,
strokovni ka_der in Sportni obiek!/lkupina

strokovni kader in Sportni objekt/skupina

strokovni kader in Sportni objekt/skupina i

PREGLEDNICA 5T. 3 5t RE 5srn

CELOLETNI N ETEKMOVALN I PROGRAM I
SPORT

INVALIDOV

SPORTNA

REKREACIJA

REKREACUA

TEKMOVALNO

SPORT

sranr:5rH

Stevilo ur vadbe/tedensko 2 2 3 2

Stevilo tednov 30 30 30 30

TOEKE/STROKOVN I KADER/SKUPI NA 60 60 90 60

TO.KE/SPoRTN I OBJEKT/SKU PI NA 60 60 90 60

Sponrrur pRoGRAMtorRoK rN MLADTNE UsMERJENTH v KAKovosrNr rN vRHUNSKTSpoRT
Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunskiSport zajema Sportne programe, kjer je osnovni

cilj doseganje vrhunskih Sportnih rezultatov, zato vkljuiujejo nadrtno skrb za mlade Sportnike.

Glede na doseZen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli tekmovalni sezoni merila prijavljene tekmovalne skupine

SVOVt-U razvr5dajo v dve (2) kakovostni ravni:
o RAVEN ll.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPSZ:

o t5p/Vtt: v isti starostni skupini se vsi prijavljeni tekmovalci izkaZejo z rezultatom na uradnem DP oziroma

na uradnijakostni lestvici NPSZ ali dokaiejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPSZ.

o KSP: ekipa iste starostne skupine doseie rezultat na uradnem DP NPSZ (konina lestvica lige).

o podatek iz preglednice 3 (Stevilo urvadbe/tedensko)ustreza rezultatom ll. kakovostne ravni!

o RAVEN l.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPSZ:

o t5p/wt: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci doseZejo rezultat v prvi tretjini nastopajodih na

uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPSZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino pa

dokaZejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPSZ.

o KSP: ekipa iste starostne skupine doseZe rezultat v prvi tretjini uradnega DP (kondna lestvica vseh lig).

o podatek iz preglednice 3 (Stevilo ur vadbe/tedensko) se pomnoii s faktorjem 1,500!

Mladi Sportniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje

5portnikov v RS doseiejo status Sportnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim prizna

dodatni program Sportne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizac'rja navedena v zadnji objavi OKS-ZSZ

pred objavo JR in je Sportnik naveden kot dlan dru5tva s sedeZem v obiini.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obeina ne jamdi od5kodninsko ali kako drugade.
Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

sredstvi lokolne LPs) se sofinonctrt



S sredstvi lokolne skupnosti (tPS) se' sredstvi lokolne skupnosti (LPS) se sofinoncirojo:
i 
-il-- " '

:SPORTNI PROGRAM:i,Wq!W-:
i F.,a., r r. ^^I-r^r-: --i SvOu-u: celoletni programi tekmovalnih skupin strokovni kader in iportni objekt/skupina

5VOVt-U: dodatni programi kategoriziranih Sportnikov MLR, PR mgter!alni stroik!/udef eienec 
,

PREGLEDNICA 5T. 3-3 Svolr-u z

PROGRAMI DODATNE SPONTruE VADBE
(katesorizira ni iportniki)

kategorizacija
MLR

kategorizacija
PR

velikost skupine/ minimalno it. udeleiencev I t
ToEKE/MATERIALN I STROSKI/U DE LEZEN EC 40 80

Sponrrut pRoGRAMT KAKovosrNEGA Sponra
t<5 je pomembna vez med programi SVOM-U ter V5, saj vkljuiuje veije Stevilo Sportnikov in strokovnega kadra, kar

omogoda vzpostavitev konkureninega okolja znotraj posameznih Sportnih panog na nacionalni ravni. V programe K5

se uvr5dajo Sportniki in ekipe v dlanskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih
Sportnikov in tekmujejo v uradno potrjenih tekmovalnih sistemih NPSZ do naslova driavnega prvaka.

kakovostnega 5porta odraslih razvrSdajo v tri (3) kakovostni ravni:
o RAVEN lll.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPSZ:

o t5p/n4t: 4 tekmovalci z rezultatom v tretji tretjini vseh nastopajodih na uradnem DP oziroma na uradni
jakostni lestvici NPSZ.

o KPS: ekipa z rezultatom v zadnjih dveh tretjinah uradnega DP (kon6na lestvica vseh lig).

o RAVEN ll.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPSZ:

o lSp in lvtt:4 tekmovalci z rezultatom v drugitretjinivseh nastopajoEih na uradnem DP oziroma na uradni
jakostni lestvici NPSZ.

o KSP: ekipa z rezultatom v drugi tretjini uradnega DP (kondna lestvica vseh lig).
o RAVEN l.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NP5Z:

o tSp in Ml: z rezultati priznana kategorizacija v skladu s >Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in

kategoriziranje Sportnikov v RS lsP( 4 tekmovalci z doseZeno kategorizacijo DR in/ali vsaj 4 tekmovalci z

rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajodih na uradnem DP oziroma na uradnijakostni lestvici NPSZ.

o KSP: ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (konina lestvica vseh lig).

V primerih, ko Stevilo udeleienih na uradnem DP ne dosega normativov iz Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje
in kategoriziranje Sportnikov v Republiki Sloveniji, se vadbena skupina razvrsti v lll. kakovostno raven.

Sportniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje

Sportnikov doseiejo status Sportnika driavnega razreda (DR). S tem se jim prizna dodatni program Sportne vadbe, ki

se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo JR in je Sportnik

naveden kot dlan druitva s sedeiem v obdini.

S sredstvi lokolne skupnosti (LPS) se sofinanciroio:
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obiina ne jamdi od5kodninsko ali kako drugate.

Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

PREGLEDNICA ST. 3-1 Svorv-u 1(r RAVEN)

CELOLETN I TEKMOVALN I PROGRAM I
Svott-u

(12 - 13 let):
Svorra-u

(14- 15 let):
Svov-u

(16 - 17 let):
SVoM-U

(18 - 19 let):

itevilo ur vadbe/tedensko 4 4 6 6

itevilo tednov 40 40 40 40

TOEKE/STROKOVN I KADER/SKU PI NA 160 160 240 240
To.KE/MATERIALN I STRoSKI/SKUPI NA 160 160 240 240

PREGLEDNICA ST. 3-2 Svona-u 1(TRAVEN)

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAM I
SVOM-U

(12 - 13 let):
SVOM-U

(14- 15 let):
SVoM-U

(15 - 17 let):
svoM.U

(18 - 19 let):

5tevilo ur vadbe/tedensko 6 6 8 8

5tevilo tednov 40 40 40 40

TO.KE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 240 240 320 320
ToEKE/MATERIALN I STROSKI/SKU PI NA 240 240 320 320



iPoRiNlPRoGilM; Wi
Sportni objekt/skupina

' 
K5; celoletni pfogrami tekmova!n!h skuRin

K5; dodatni protrami kategoriziranih Sportnikov DR materialni stroSki/udeleienec l

PREGLEDNICA 5T. 5 K5

PROGRAMI DODATNE 5PONTruE VADBE
(kategorizirani Sportniki)

kategorizacija
DR

velikost skupine/ minimalno it. udeleZencev 1

TO.KE/MATERIALN I STROSKI/UDELEZENEC 40

SpoRrrur pRoGRAM! vRHUNSKEGA SpoRTA
VS predstavlja eno naj vi5jih oblik dlovekove ustvarjalnosti na podrodju Sporta. Z vidika javnega interesa zajema
programe priprav in tekmovanj Sportnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
5portnikov v RS pridobili naziv Sportnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).

Vrhunskim 5portnikom s statusom OR, SR in/ali MR se priznajo dodatni programi Sportne vadbe, ki se sofinancirajo
pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo JR in je Sportnik naveden kot ilan
dru5tva s sedeZem v obdini. Programivrhunskih Sportnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi V5.

W:
V5: dodatni programi kategoriziranih 5portnikov MR, SR, OR mgter!a!n! s!1o5kl/ude!eieneg 

;

PREGLEDNICA ST. 4 K5

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAM I
CLANSKE EKIPE

III. RAVEN

eurusxr ertpe
II. RAVEN

CLANSKE EKIPE

I. RAVEN

itevilo ur vadbe/tedensko 4 6 8

Stevilo tednov 40 40 40

TOCKE/SPORTN I OBJ EKT/SKU PI NA 160 240 320

PREGLEDNICA 5T. 6 V5

PROGRAMI DODATNE SPONTruE VADBE
(kategorizirani vrhunski Sportniki)

kategorizacija
MR

kategorizacija
SR

kategorizacija
OR

velikost skupine/ minimalno it. udeleiencev 7 1 1

ToEKE/MATERIALN I STROSKI/U DE LEZEN EC 80 720 L60

Sponrrur oBJEKTT rN povRStNE zA SpoRT v NARAVI
Udinkovita in dostopna mreia kakovostnih Sportnih objektov in povrSin za Sport je pomemben dejavnik Sportnega

udejstvovanja. S sredstvi za investicije v Sportne objekte se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in investicijsko

vzdrievanje obstojeiih Sportnih objektov in povr5in v lasti obaine.

MERILA ZA VREDNOTENJE OBRATOVALNIH STROSTOV SPONTruIX OBJEKTOV IN POVRSIN

Na obstojedih 5portnih objektih in povrlinah za 5port v naravi, kjer se izvajajo Sportni programi v javnem interesu,

nastajajo stroiki, ki jih obdina lahko sofinancira, de upravljavec v postopku JR dokaie, da je objekt nujen za

uresnidevanje javnega interesa in so zaradiizvajanja programov nastaliupravidenistro5ki:obratovanje, vzdrievanje.
Z LPS in JR se imenuje Sportne objekte, ki lahko sodelujejo na JR in dolodi vi5ina sredstev za sofinanciranje.

S sredstvi lokolne skupnosti ftei) se sofinancirajo:
: Sponrrur oBJEKTI ;i
i - ----------

i OBJEKTI: sofinanciranje obratovalnih in vzdrievalnih stroikov materialni stro5ki/Sportni objekt

PREGLEDNICA 5T. 7 OBJEKT

Sponrrur oBJEKTT rN povRSrNE zA SpoRT ulr. srRo5rr

stroiki upravljanja (obratovanje in vzdrievanje) 1

TO.KElMS/OBJEKT L

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obdina ne jamdi odSkodninsko ali kako drugade.
Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

sredstvi lokalne LPs) se soflnonctr(

SpoRrrut PRoGRAM:



RAZVOJNE DEJAVNOSTI V sPORTU:
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepoBreiljivo podpirajo vsa ostala
podroaja Sporta. Razvojne dejavnosti po ZSpo-1 delimo na: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

statusne pravice Sportnikov, zaloiniStvo, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo v iportu.

USPOSABUANJE IN/AII IZPOPOTNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V sPORTU
Strokovno izobra:eni/usposobljeni kadri so kljui razvoja in uspesnosti. Programi izobraievanja (univerzitetni) so v

domeni izobraievalnega sistema, programe usposabljanja/izpopolnjevanja pa izvajajo NP5z po veljavnih programih

usposabljanja/izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za Sport in/ali pri strokovnih organih NPsz

(loieno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

MERITA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV USPOSABUANJA IN IZPOPOLNJEVANJA V SPORTU

Pri vrednotenju programov usposabljanja in izpopolnjevanja se upoiteva naslednie merilo:
o DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija: razvoi):

o STOPNJA 1: Stevilo strokovnega kadra je enako ali veije od Stevila z JR priznanih vadbenih skupin,

o STOPNJA 2: itevilo strokovnega kadra je med 50 in 99 % itevila z JR priznanih vadbenih skupln,

o STOPNJA 3: Stevilo strokovnega kadra je manj5e od 50 % Stevlla z JR priznanih vadbenih skupin.

Z LPS in JR se doloii viiina sredstev za sofinanciranje in itevilo priznanih udeleiencev usposabljanja/izpopolnjevanja

na izvajalca.
(primer: vsakemu izvajalcu se prizna najved toliko udeleZencev usposabljanja/izpopolnjevanja, kolikor imajo v danem

letu priznanih popolnih vadbenih skupni, kjer se sofinancira strokovni kader).

PREGLEDNICA 5T. 8 KOREKCUA: RAZVOJ STROK. KADRA

USPOSABUANJE/IZPOPOLNJEVANJE stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3

korekcijski faktor: ra2vojne nalo8e o,2so 0,500 1,000

sredstvi lokolne skupnosti (LPS) se sofinoncirojo:
RAZVO.JNE DEJAVNOSTI: MERILO ZA VREDNOTENJE:

usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 5portu materialni stroSki/udele;enec

PREGLEDNICA ST. 9 RAZVOJ STROK. KADRA

RAZVOJNE NALOGE V SPORTU izpopolnjevanje usposabljanje

minimalno at. udeleiencev programa 1 1

To. KE/M 5/U D E LEZE N EC 5 20

STATUSNE PRAVICE SPORTruITOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM

Skrb za izobraievanje nadarjenih in kategoriziranih Sportnikov se na nivoju lokalne skupnosti kaie kot sofinanciranje
Stipendij za nadarjene in kategorizirane, spremljanje pripravljenosti in strokovna podpora in svetovanje.

Z LPS in JR se dolodi vilina sredstev za sofinanciranje in Stevilo priznanih projektov na izvajalca.

MERII.A ZA SOIINANCIRANJE PROJEKTOV STATUSNIH PRAVIC sPORTNIKOV
Sofinanciranje nadarjenih in kategoriziranih Sportnikov se izvede na podlagi naslednjih meril:

PREGLEDNICAST. 10 STATUSNE PRAVICE SPORTNIKOV

POMEN SPORTNE PANOGE:iIANSIVO V dTU5IVU 0 - 30 alanov 31 ' 99 alanov 10O + tlanov

TOEKE ZA IZBIRO 1 5 10

SPoRTNA usPESNosT: naziv mladega sportnika reBistriran naziv MLR naziv PR

roaKE zA rzBrRo 7 5 10

RAZSIRJENOST PANOGE: 5tev. registriranih v NPsz 0 - 500 re8. 501 2999 reg. 3000 + reg.

TOe(E ZA TZBTRO 7 5 10

usPEsNOSr PANOGE: ;tevilo tekmovalnih ekip 1 - 2 ekipi 3 4 ekipe 5 + ekip

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 10

predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgolj informativni delovni pripomote& qlede katereqa obaina ne jamai odEkodninsko ali kako drugaae.
predlagane reaitve v predlogu ali osoutku predpisa ne ffio nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o posredovaniu in ponovni

uporabi informacij javnega znaaaia (Uradni list RS, tt. 24l16).

(LPs



ZALOZNTSTVO V SPORTU
ZaloZni5tvo v Sportu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodidnih in/ali obdasnih
Sportnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo Sportnih dejavnosti. Z LPS in JR se dolodi viSina sredstev za

sofinanciranje in Stevilo priznanih projektov na izvajalca. V kolikor z LPS in JR ni drugade dolodeno, je izbran projekt,
kije na podlagi spodnjih meril zbral najvedje 5tevilo todk.

MERTLA ZA SOF!NANCIRANJE PROJEKTOV ZALOZNISTVA V SPORTU
Sofinanciranje projektov zaloini5tva v Sportu se izvede na podlagi naslednjih meril:

PREGLEDNICA 5T. 11. ZALOZNISTVo V SPoRTU

DEFICITARNOST: Stevilo izdanih publikacij letno 5 + publikacij 1- 4 publikacij ni publikacij

TOEKE ZA IZBIRO 2 5 10

REFERENCE TZDAJATEUA (AVTORJA) ni poznan poznan v RS svetovno znan

TOEKE ZA IZBIRO 2 5 10

VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE propagandno zborn i k Strokovna

TOEKE ZA IZBIRO 2 5 10

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V SPORTU
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. Lokalna skupnost se

odlodi za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v primeru, ko gre za ciljne raziskovalne projekte, ki so

povezani z lokalnim okoljem. V kolikor z LP5 in JR ni drugade dolodeno, je izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih
meril zbral najvedje Stevilo todk.

M E RI LA ZA SOFI NAN CI RANJ E PROJ E KTOV ZNANSTVE N ORAZISKOVALN E DEJAVN OSTI
Sofinanciranje projektov znanstveno-raziskovalne dejavnosti v Sportu se izvede na podlagi naslednjih meril:

PREGLEDNICA ST. 12 ZNANSTVE N O RAZIS KOVALNA D EJAVNOST

IZVEDUIVOST PROJEKTA zaietna faza faza izvedbe zakljudna faza

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 10

RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za obiino
nima vpliva na

razvoi iporta
delno vpliva na

razvoi Soorta

pospeiuje
razvoi Soorta

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 10

POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OB.INO
pomemben za

vlasatelia
pomemben za

Sportna druitva
pomemben za

celotno obiino

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 10
REFERENCE PRIJAVITEUA/IZVAJALCA: izkuSnje nima referenc do 5 let izkuienj 5 + let izkulenj

TOEKE ZA IZBIRO 2 5 10

INFORMACTJSKO KOMUNTKACIJSKA TEHNOLOGIJA V SPORTU
lnformacijsko-komunikacijska tehnologija 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 kolikor z LPS in JR ni drugade dolodeno, je izbran projekt, ki je na podlagi spodnjih
meril zbral najvedje Stevilo todk.

M ERI LA ZA SOFI NANCI RANJ E INFORMACIJSKO-KOMUN I KACIJSKE TEHNOLOGIJE
Sofinanciranje projektov informacijsko-komunikacijske tehnologije v Sportu se izvede na podlagi naslednjih meril:

PREGLEDNICA ST. 13 IKT

DEFICITARNOST PODROEJA
vzdrievanje

obstoieae IKT

nadomestitev
obstoieae IKT

nakup nove IKT

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 10

DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE
dostopna

zaposlenim
dostopna
drultvom

dostopna vsem

TO.KE ZA IZBIRO 2 5 L0

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamdi od5kodninsko ali kako drugade.
Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta totka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, 5t. 24l16).



UPORABNOST IKT
uporabna aa

vlaaatelia
uporabna v

druatvih
uporabna v

celotniobaini

TOEKE ZA IZBIRO 2 5 10

ORGANIZIRANOST V SPORTU
5portna druitva so interesna in prostovoljna zdruienja obaanov, kjer le-ti v dobrini meri s prostovoljnim delom
uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela Sporta.Sportna druitva predstavljajo osnovo za obstoj in
razvoj vseh pojavnih oblik iporta. Delovanje obainski zavodov za 5port ni predmet sofinanciranja po JR, saj so lokalne

skupnosti njihove ustanoviteljice in so iz tega naslova doline poskrbeti za njihovo nemoteno delovanje.

DELOVANJE SPORTNIX DRUSTEV IN NJIHOVIH ZVEZ

Delovanje Sportnih drultev in njihovih zvez je pomemben segment Sporta, zato je v javnem interesu, da se z LP5

zagotavljajo sredswa za njlhovo osnovno delovanje.

MERITA ZA VREDNOTENJE PODROOA DETOVANJA SPORTNIH DRUSTEV IN ZVEZ

Privrednotenju podroija delovanja Sportnih druitev in njihovih zvez se upo5tevajo naslednja merila:
o DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI:tradicUa neprekinjenega delovanja po podatkih A,PES (1leto = 3 toake),

o ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: Stevilo aktivnih alanov po podatkih izvajalca (1 ilan = l todka),
. StEvtLo VADEaIH: Stevilo na JR priznanih popolnih ne tekmovalnih skupln (1 skupina = 5 toik),
. StfvtLO SpOnTNIKOV: 5tevilo na JR priznanlh popolnih tekmovalnih skupin (1 skupina = 10 toak),
. KONKURENaNOST PANoGE: Stevilo registriranih iportnikov izvajalca po podatkih OKS-zSz (1 iportnik = 2 toiki),
o LOKALNI PoMEN/USPESNOST PANOGE: Stevilo kategoriziranih Sportnikov izvajalca po podatkih oKs-zsz (1

sportnik = 3 toake)
(opomba: pri vsakem merilu se lahko Stevilo toik omeji: ne vea kot 100; lahko pa se uporabi 5e druge kriterije:

dlanstvo v O5Z, druStvo v javnem interesu, ure prostovoljnega dela v dru5tvu...)

!',e!1ryLo!9!tc:!.vile:!i!!!-.5):s:ol!!9!9!ry9, _i ____--uEu4s99!9$Sii
I delovanie lport-nih 9r-y$-91il ,191g lglalni ravni __-___ i _materialni strolki/1qIg in/ar ,e,!lu/.I:I_Ulll$ j

PREGLEDNICA 5T. 14 ORGAN IZIRANOST V SPORTU

DELOVANJE SPORTI.I IH ORUSTtV tradicija v letih
plaiana

alanarina
ne tekmovalne

skupine
tekmovalne

skupine
registrirani
Sportniki

kategorizirani
iportniki

toike/leto 3 0 0 0 0 n

toike/alan in/ali toake/sku pina ln/ali toake/lportnik 0 1 5 10 2 3

ToeKE/Ms/DRUSTVo (ne vei kot) 100 100 100 100 100 100

Sponrnr pRtREDrwE rN pRoMocuA SpoRTA
Sportne prireditve so osrednji dogodek organizacuske kulture Sporta z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo,

imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarswa in pomen za razvoj in negovanje Sportne kulture.

VELIKE MEDNARODNE SPORTNE PRIREDITVE:

Merila ne urejajo naiina in viiine vrednotenja/sofinanciranja podroija velikih mednarodnih Sportnih prireditev
(olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade...). Sredstva lokalne skupnosti se za

takSne projekte v primeru uspeine kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proraaunskih virih.

DRUGE SPORTNE PRIREDITVE:

Med druge Sportne prireditve priStevamo tekmovanja na driavnem nivoju, mnoiiine Sportne prireditve in druge

Sportne prireditve lokalnega pomena, ki upo5tevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k poveEanju Stevila Sportno

dejavnega prebivalswa. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe mednarodnih Sportnih prireditev, kl pa ne

presegajo nivoja tekem za svetovni pokal in udeleibe lportnikov na uradno priznanih mednarodnih tekmovanjih.
Udeleiba na uradnih potrienih tekmovanjih NPSZ (driavna prvenstva, ligalka, pokalna tekmovanja) ni predmet

vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne iamei odakodninsko ali kako drugade.

Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (gesta toeka T. alena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 51. 24116).



5ponrrua PRoMocrJA:
Obdinske Sportno promocijske prireditve za podelitev priznanj so lahko predmet LP5 na lokalnem nivoju, vendar ni

nujno, da so predmet JR.

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH SPONTruIX PRTREDITEV IN PROMOCTJE

Sofinanciranje podrodja Sportnih prireditev se izvede na osnovi naslednjih meril:
O ODMEVNOST, MNOZIENOST, RAVEN IN USTREZNOSTVSEBINE SPORTNE PRIREDITVE.

Z LPS in JR se doloii viSina sredstev za sofinanciranje in 5tevilo priznanih Sportnih prireditev na izvajalca.

S sredstvi lokalne skupnosti (efl se sofinoncirojo:
ispcinirue pnrnrorwE MERILO ZA VREDNOTENJE:

Sportne prireditve lokalnega, obdinskega in drZavnega pomena materialni stro5ki/prireditev

PREGLEDNICA ST. 15 Sponrrur PRTREDTTvE

oov rvruosr SpoRTNE PRTREDTTvE
lokalno

odmevna
regionalno
odmevna

driavno
odmevna

mednarodno
odmevna

TOEKE/MS/PRIREDITEV 5 10 15 20
naruoZtCuosr SpoRTNE pRtREDtTVE: udeleienci do 50 51 - 100 101 - 200 200 +

TO.KE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80

navrru Spontr,te PRtREDtTvE
lokalno

tekmovanie
obtinsko
prvenstvo

uradno driavno
prvenstvo

mednarodno
tekmovanie

TO.KE/MS/PRIREDITEV 10 20 40 80

USTREZNOSTVSEBINE : organizatorjev osnovni namen izvajalec ni 5D
5D: prireditev ni

tekmovalna
5D: tekmovalna

orireditev
5D: prireditev

za otroke

TO.KE/MS/PRIREDITEV 5 10 15 20

(OPOMBA:obstajajo tudidruga merila in raznikorekcijskifaktorjiza tradicijo...)

MERTLA ZA UDELEZBO NA MEDNARODNTH TEKMOVANJTH (MT)
Uspe5ni Sportni kolektivi in Sportniki posamezniki z odmevnimi Sportnimi doseiki promovirajo ime obdine doma in v
svetu. Z LPs lahko obdina sofinancira njihovo udeleibo na tak5nih (prvenstveno) mednarodnih tekmovanjih.
Z LPS in JR se doloii viSina sredstev za sofinanciranje in Stevilo priznanih projektov na izvajalca.

S sredstvi lokolne skupnosti ftefl se sofinoncirojo:

PREGLEDNICA ST. 16 5ponrrua PRoMocuA oBar N E

KSP: nastopi ilanske ekipe v DPIMT DP <25% DP <50% oP < 75%

TO.KE MS/IZVAJALEC: 800 400 200
|SP/Ml: udeleiba na MT ot 5P EP

TO.KE MS/IZVAJALEC: 1200 800 600

JAVNO OBVESEANJE

Javno obveSdanje v Sportu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s preteino Sportno vsebino. V kolikor z LPS in

JR ni drugade dolodeno, je izbran projekt, kije na podlagi spodnjih meril zbral najveaje Stevilo todk.

MERILA ZA VREDNOTENJE JAVNEGA OBVESEANJA

MERILO ZA VREDNOTENJE: :

materialni stro5ki/medij

PREGLEDNICA 5T. 17 JAVNO OBVESEANJE V SPORTU

DOSEG MEDUA lokalno regionalno Driavno

TO.KE MS/IZVAJALEC: 5 10 20
POGOSTOST POJAVUANJA mesecno tedensko Dnevno

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obdina ne jamdi odikodninsko ali kako drugade.
Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

i;
materialni stroSki/udeleiba i



TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20
DOSTOPNOST VSEBINE casoprs internet TV, radio

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20

Sponrrua DEDTSeTNA

Sportna dediSiina oziroma muzejska dejavnost predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje
premidne dediSiine slovenskega Sporta. V kolikor z LPS in JR ni drugade dolodeno, je izbran projekt, kije na podlagi
spodnjih meril zbral najvedje Stevilo toik.

MERILA ZA VREDNOTENJE SPONTruC DEDtSEtNE
S sredstvi lokalne skupnosti (LPS) se sofinancirajo:

i iponir.rn oioistir.rn oi. vuzersxa oanvr'rosr'
I

i zbiranje, varovanje, dokumentiranje Sportne dediidine material n i stroiki/projekt

PREGLEDNICA ST. 18 5ponrrun DEDTSCTNA

IZVEDUIVOST PROJEKTA: enote zbranega gradiva do 20 21-50 51+

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20
POMEN PROJEKTA druitveni loka ln i Nacionalni

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20

IZVIRNOST PROJEKTA
ie uporabljeni

pristooi
inovativen

pristop izvirna ideja

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20

DRUZBENA IN OKOUSKA ODGOVORNOST SPONTN
V druZbeno in okoljsko odgovornost Sporta sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje Sportnega obna5anja! Gre za

skupni projekt MIZS, FsO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k projektu, kije izbran na nacionalni
ravni, sicer pa druibena in okoljska odgovornost Sporta ni predmet sofinanciranja po LPS! V kolikor z LPs in JR ni
drugade dolodeno, je izbran projekt, kije na podlagispodnjih merilzbralnajvetje Stevilotodk.

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUZBENE tN OKOUSKE ODGOVORNOSTT SPONTA
S sredstvi lokalne skupnosti (efl se sofinoncirojo:

MiRilo ilvRilNo+N[;i
materiatni iii"stiipi"j.r,i 

;

Wi:

: DRUZBENA IN OKOUSKA ODGOVORNOST SPORTA:
i ----------------

i 
projekt Sportnega obnaSanja

PREGLEDNICA 5T. 19 DRUZBENA ODGOVORNOST SPORTA

IZVEDUIVOST PROJEfiA: zajemanje populacije
omejen dostop:

oosamezniki
omejen krog

oooulaciie
Sirok krog
oooulaciie

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20
POMEN PROJEKTA d ruitven i lokalni Nacionalni

TOEKE MS/IZVAJALEC: 5 10 20

IZVIRNOST PROJEKTA
ie uporabljeni

pristopi
inovativen

oristoD
izvirna ideja

TO.KE MS/IZVAJALEC: 5 10 20

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamti od5kodninsko ali kako drugate.
Predlagane re5iWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni list RS, 5t. 24116).


