OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK

Številka:671-4/2020
Datum: 7.12.2020

__
Zadeva:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2021

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

16. in 98. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; ZŠpo-1),
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 20142023 (Uradni list RS, št. 26/14; ReNPŠ 14-23),
Izvedbeni načrt Resolucije nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023 (sklep vlade št. 00727-12/2014/7; IN NPŠ) in
Statut Občine Hrastnik (UVZ 28/17).

Predlagatelj:

Župan

Poročevalec:

Suzana Venko; Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Predlog sklepa:

Sprejme se Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2021

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014)
in 17. člena Statuta Občine Hrastnik Uradni vestnik Zasavja št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na seji dne,
______ sprejel

Obrazložitev:
1/ PRAVNE PODLAGE
Zakon o športu (ZŠpo-1), Nacionalnega programa športa (NPŠ) in Odlok o postopku sofinanciranja letnega
programa športa v Občini Hrastnik opredeljujejo Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) kot dokument, ki za
koledarsko leto, za katerega se sprejema, določi športne programe in področja, ki so prepoznani kot javni interes
občine v športu.

2/ RAZLOGI ZA SPREJEM LPŠ
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu ter razpoložljiva sredstva občinskega proračuna občina Hrastnik z LPŠ
2020 določa obseg in vrsto športnih programov ter področij, ki bodo v letu 2020 sofinancirana s strani občinskega
proračuna. Z LPŠ 2021 je določeno, kdo so izvajalci in kakšne pogoje morajo izpolnjevati, če želijo enakovredno
sodelovati na javnem razpisu, kjer bodo na osnovi pogojev in meril razdeljena predvidena sredstva za šport in
rekreacijo.
Trenutna razvitost občinskega športa je vodilo, da je občinska uprava v LPŠ 2021 umestila naslednje športne
programe in področja, ki bodo predmet javnega razpisa:
 Celoletni športni programi za otroke in mladino predstavljajo širok spekter športnih aktivnosti za mlade,
katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Osnovni cilj programov usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport je doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike.
 V programih kakovostnega in vrhunskega športa ukvarjanje odraslih članskih ekip s športom omogoča
vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V programe se
uvrščajo športniki in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov in tekmujejo
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Vrhunski šport predstavlja eno naj višjih
oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa zajema programe priprav in
tekmovanj športnikov, ki so dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega
razreda (MR).
 Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v
družbo) in športne (rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Cilj je invalidom omogočiti
enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih.
 Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje prostočasnih aktivnosti za otroke in mladino in
tekmovalnega športa. Je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in
koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na
rekreativnih tekmovanjih.
 Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom.
Za posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega
zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije.
 Med razvojnimi dejavnostmi so kakovostni strokovni kadri temelj razvoja in uspešnosti. Občina sofinancira
samo programe izpopolnjevanja, ki jih izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja in so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport.
 Pri organiziranosti v športu so športna društva interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni
meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa, saj
predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
 Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Občina
ima namen sofinancirati najbolj prepoznavne športne prireditve, ki se izpeljejo na območju občine.
 Športnice in športniki z odmevnimi športnimi rezultati učinkovito promovirajo občino v Sloveniji in v svetu.
Občina spodbuja športno promocijo tako, da sofinancira udeležbo športnikov na tekmovanjih NPŠZ do naslova
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
Naloge skupnega pomena: analiza preteklega obdobja je pokazala, da določene naloge že vrsto let opravlja
občinska športna zveza. Tako bo tudi v letu 2024, ko bo Športna zveza Hrastnik na osnovi podpisane pogodbe
poskrbela za promocijske športne programe, za izvedbo šolskih športnih tekmovanj in promocijske športne
prireditve: Večer športa, koordinirala delo športnih klubov in društev ter skrbela za učinkovito spremljanje
izvajanja na javnem razpisu izbranih športnih programov.
V LPŠ 2021 so predvidena tudi sredstva za delovanje Javnega zavoda KRC Hrastnik in za investicijsko vzdrževanje
športnih objektov. Sredstva za ti dve področji bo občina zagotovila iz naslova ustanoviteljstva in investicijskega
transferja v zavod.

Kulturno rekreacijski center Hrastnik se je skupaj z občino v letu 2020 prijavil na javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022 in sicer za
obnovo atletske steze na stadionu v športnem parku na Logu in sicer geodetski pregled in izmera, gradbeni izkop
okrog nogometnega igrišča, ureditev odvodnjavanja, postavitev kanalet in robnikov, vgradnja tampona in
drenažnega asfalta ter vgradnja sintetične podloge.
Predlog LPŠ 2021 je na svoji seji (2. 12.2020) obravnaval Odbor za šport in ga podprl v predlagani vsebini.
Predlog LPŠ 2021 je na svoji redni seji (3.12.2020) obravnavalo predsedstvo Športne zveze Hrastnik in podalo
pozitivno mnenje k dokumentu!

3/ CILJI IN NAMEN
Sprejem LPŠ 2021 je pogoj, da občinska uprava pripravi in izvede postopek javnega razpisa (JR), s katerim bo
sofinancirala izvajalce LPŠ. S tem bo operacionalizirala določbe Zakona o športu, Nacionalnega programa športa in
Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ v občini Hrastnik, spodbudila športno dejavnost v občini in pripomogla k
zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj športa.

4/ OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Višina sofinanciranja letnega programa športa v občini je odvisna od višine sprejetega proračuna lokalne
skupnosti. Ker je občina že doslej v občinskem proračunu namenjala sredstva za sofinanciranje športnih
programov in področij, sprejem Letnega programa športa občini Hrastnik za leto 2021 v ničemer ne spreminja
dosedanjega načina sofinanciranja športa in nima dodatnih finančnih posledic.

5/ PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2021 v predloženi obliki.

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Hrastnik, december 2020

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 6. člena Odloka o
postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Hrastnik (UVZ, št. 31/2017) in 10. člena Statuta občine
Hrastnik (UVZ, št. 28/17) je Občinski svet občine Hrastnik na __. seji dne, __________ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2021
1. člen
(vsebina)
Občina Hrastnik (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna
ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Hrastnik (v
nadaljevanju: LPŠ) za leto 2021 določi:
 športne programe in področja, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
 višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
 način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
2. člen
(izvajalci LPŠ)
Skladno z določbami Odloka (3. člen) lahko izvajalci LPŠ postanejo:
 športna društva in športne zveze,
 zavodi za šport,
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
 pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
 samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa,
 zasebni športni delavci.
3. člen
(programi in področja športa)
V letu 2021 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi/področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO):
o Celoletni netekmovalni in pripravljalni programi za otroke in mladino (do 5, do 15, do 19 let).
 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
o Celoletni tekmovalni programi otrok in mladine (12/13 in 14/15 let ter 16/17 in 18/19 let),
o Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
 Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
o Celoletni tekmovalni programi odraslih,
o Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR), mednarodnega (MR),
svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda.
 Šport invalidov (ŠI):
o Celoletni netekmovalni programi invalidov.
 Športna rekreacija (RE):
o Celoletni netekmovalni programi odraslih.
 Šport starejših (ŠSTA):
o Celoletni netekmovalni programi starejših.
 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
o Investicijsko-vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
o Delovanje športnih društev,
o Delovanje Športne zveze Hrastnik,
o Delovanje zavoda KRC.
 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
o Športne prireditve pomembne za občino,
o Športna promocija občine.

4. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2021 in sicer:

PODROČJA ŠPORTA
celoletni netekmovalni programi otrok in mladine
ŠV-USM celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR)
KŠ/VŠ
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani športniki (DR; MR, SR, OR)
ŠI
celoletni netekmovalni programi invalidov
RE
celoletni netekmovalni programi odraslih
ŠSTA
celoletni netekmovalni programi starejših
RAZVOJ izpopolnjevanje v športu
ORG
delovanje športnih društev
ORG
delovanje Športne zveze Hrastnik
PRIR
lokalno pomembne športne prireditve
PROM športna promocija občine

p. p.

ŠV-PRO

4118001

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ:
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
delovanje javnega zavoda KRC Hrastnik
OBJEKTI investicijsko vzdrževanje športnih objektov
OBJEKTI ureditev atletske steze v športnem parku Log
OBJEKTI

2021
sredstva

2.000,00 €
30.500,00 €
8.970,00 €
600,00 €
4.400,00 €
1.700,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
5.900,30 €
2.000,00 €
10.000,00 €

v%

v % (abs.)

2,72%

0,32%

41,46%

4,82%

12,19%

1,42%

0,82%

0,09%

5,98%

0,70%

2,31%

0,27%

2,04%

0,24%

8,16%

0,95%

8,02%

0,93%

2,72%

0,32%

13,59%

1,58%

73.570,30 € 100,00% 11,63%
p. p.
4118013
4118014
4118014

2021
sredstva

194.696,00 €
34.267,00 €
330.000,00 €

v%

v % (abs.)

34,83%

30,78%

6,13%

5,42%

59,04%

52,17%

SOFINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA IN ŠPORTNE INFRASTRUKTURE: 558.963,00 € 100,00% 88,37%

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

632.533,30 €

100,00%

5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
 sredstva za izvedbo programov/področij športa (p. p.: 4118001).
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
 sredstva za delovanje ŠZ Hrastnik (p. p.: 4118001): promocijski športni programi, šolska športna tekmovanja,
informacijska in strokovna podpora upravljanju športa, delovanje športne zveze, izvedba promocijske športne
prireditve Večer športa:
 na osnovi potrjenega proračuna in neposredne pogodbe z izvajalcem LPŠ.
 sredstva za delovanje javnega zavoda KRC Hrastnik (p. p.: 4118013):
 na osnovi potrjenega proračuna občine in ustanoviteljstva.
 sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela in ureditev atletske steze v športnem parku Log (p. p.: 4118014):
 na podlagi potrjenega proračuna občine in investicijskega transferja upravljavcu JZ KRC Hrastnik.
6. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bodo strokovne službe izvedle postopke v zvezi z izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2021. Sofinanciranje športnih programov se izvrši na osnovi Pogojev
in meril za sofinanciranje LPŠ v občini Hrastnik za leto 2021, ki so sestavni del LPŠ.
7. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev JR)
V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih
programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe/področja
športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2021.

9. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini za leto 2021 se objavi v UVZ in začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet.

Številka: 371-4/2020
Datum :
Občina Hrastnik
župan
Marko FUNKL

PRILOGA: POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2021
PRILOGA

POGOJI IN MERILA
ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2021
IZHODIŠČNE DOLOČBE:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2021 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) opredeli način
vrednotenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirani na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR).
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril izračuna
skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom dodeljenih
točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev
za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:
Prijavitelji postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v občini Hrastnik,
 so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj dve (2) leti registrirani v
skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
 izvajajo programe in/ali področja športa skladno z LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse
razpisne pogoje,
 imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi),
 so izpolnili vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno
celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji,
starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi, ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi,
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: (tekmovalni) programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
KŠ: programi kakovostnega športa, VŠ: programi vrhunskega šport,
ŠI: programi športa invalidov, RE: programi športne rekreacije, ŠSTA: programi športa starejših.

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV
Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
 VADEČI V ŠPORTNIH PROGRAMIH:
isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko vrednoti le v enem (1) športnem programu (izjema so
kategorizirani športniki po veljavnem seznamu OKS-ZŠZ),
 ŠTEVILO VADEČIH (koeficient popolnosti skupine):
različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število
vključenih! Z merili je določena optimalna velikost vadbene skupine: če izvajalec prijavi manjše število
udeležencev, se število točk proporcionalno zmanjša. Večje število vključenih ne vpliva na dodatno
vrednotenje programa.

PREGLEDNICA A-1

VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

ŠV-PRO
do 5 let

ŠV-PRO
6 do 19 let

ŠV-PRI
U-6 do U-11

RE

ŠI, ŠSTA

velikost skupine/minimalno število vključenih

10

15

10

15

10

PREGLEDNICA A-2

VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

TEKMOVALNI:
ČLANI/CE

4
6
8
12

4
6
8
12

3
4
6
12

3
4
6
12

3
4
6
12

velikost skupine: KAJAK-KANU
velikost skupine: NAM. TENIS, STRELSTVO, TENIS
velikost skupine: KARATE, KOLESARSTVO, KEGLJANJE
velikost skupine: KOŠARKA, ROKOMET, NOGOMET

za športne panoge, ki niso opredeljene v tabeli, se velikost skupine (potrebno število vključenih) določi z LPŠ!



KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni kader):
različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra.
Z merili so določene naslednje stopnje korekcije:
 stopnja 1: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-PRO, ŠI, RE ali ŠSTA.
 stopnja 2: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-PRI.
 stopnja 3: vodja je strokovno izobražen/usposobljen in vodi programe ŠV-USM ali programe VŠ.
Športnim programom, kjer strokovni kader ni ustrezno usposobljen/izobražen, se število točk v letu 2021
korigira s faktorjem 0,200.

PREGLEDNICA B

KOREKCIJA: STROKOVI KADER

STROKOVNI KADER

stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

korekcijski faktor strokovni kader

0,500

0,750

1,000



UPORABA ŠPORTNI OBJEKTOV (korekcija športni objekt):
Občina Hrastnik vsem izvajalcem LPŠ v/na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi (v upravljanju
zavoda
KRC Hrastnik in OŠ NHR Hrastnik) zagotavlja brezplačno uporabo (korekcijski faktor = 0,000).
Izvajalcem LPŠ, ki programe izvajajo v drugih športnih objektih v občini, se prizna korekcija za uporabo športnih
objektov, če v postopku JR predložijo zahtevana dokazila o najemu/upravljanju športnega objekta.
Z merili so določene naslednje stopnje korekcije:
 skupina 1: zunanje balinišče (1-2 stezno),
 skupina 2: pokriti prostori kolesarskega in brodarskega društva (fitnes),
 skupina 3: pokrito strelišče (do 6 strelskih mest), zunanja teniška igrišča (do 4 igrišča),
 skupina 4: smučišče, kegljišče (do 4 steze).
Če se program izvaja v/na več športnih objektih, se korekcijski faktor izračuna po proporcionalnih deležih
glede na uporabo posameznih objektov do priznanega letnega obsega vadbe.

PREGLEDNICA C




KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT

ŠPORTNI OBJEKT

skupina 1

skupina 2

skupina 3

skupina 4

korekcijski faktor športni objekt

0,200

0,300

0,400

0,500

PRIZNANI LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe: 1 ura = 60 minut):
vsakemu izvajalcu se za vsak prijavljeni športni program (vadbeno skupino) prizna tolikšen letni obseg vadbe,
kot ga sam predvidi ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je določeno z merili (preglednice št. 1 do 8).
ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbenih skupin):
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu v 2020 prizna:
o ŠVOM-P: največ dva (2) netekmovalna programa v vsaki razpisani starostni skupini,
o ŠVOM-P: en (1) pripravljalni program v vsaki razpisani starostni skupini,
o ŠVOM-U en (1) program v vsaki razpisani starosti skupin,
o KŠ: največ en (1) program,
o ŠI, RE in ŠSTA: največ pet (5) programov.

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE
ŠV-PRO predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti
mladih.
Celoletni netekmovalni in pripravljalni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur). Raznolikost izvajalcev
omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom športnih društev.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRO: celoletni netekmovalni programi
ŠV-PRI: celoletni pripravljani programi

MERILO:
strokovni kader in športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1

ŠV-PRO

CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI
število ur vadbe/tedensko
število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

ŠVOM-P
do 5 let

ŠVOM-P
6 do 19 let

PRIPRAVLJALNI
6 do 9 let

PRIPRAVLJALNI
10 do 12 let

1,5
30

2
30

3
40

4
40

45
45

60
60

120
120

160
160

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
ŠV-USM zajema športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo
načrtno skrb za mlade športnike. Športni dosežek je ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznih
mladih športnikov. Glede na dosežen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli tekmovalni sezoni merila tekmovalne
skupine ŠV-USM razvrščajo v dve (2) kakovostni ravni:
 RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: v isti starostni skupini se vsi prijavljeni tekmovalci izkažejo z rezultatom na uradnem DP oz. na
uradni jakostni lestvici NPŠZ ali dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ.
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat na uradnem DP NPŠZ (končna lestvica lige).
 RAVEN I.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini nastopajočih
na uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino
pa dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ.
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).
o kategorizirani športniki MLR, PR: IŠP/MI: 3 tekmovalci iste starostne skupine in KŠP: ekipa.
Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim prizna
dodatni program športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKSZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠVOM-U: celoletni tekmovalni programi
ŠVOM-U: dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR

MERILO:
strokovni kader in športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 2
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
število ur vadbe/tedensko
število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

ŠV-USM II. RAVEN
TEKMOVALNI
(12 - 13 let):

TEKMOVALNI
(14- 15 let):

TEKMOVALNI
(16 - 17 let):

TEKMOVALNI
(18 - 19 let):

4,5
40

4,5
40

6
40

6
40

180
180

180
180

240
240

240
240

TEKMOVALNI
(12 - 13 let):

TEKMOVALNI
(14- 15 let):

TEKMOVALNI
(16 - 17 let):

TEKMOVALNI
(18 - 19 let):

6
40

6
40

8
40

8
40

240
240

240
240

320
320

320
320

PREGLEDNICA ŠT. 3
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
število ur vadbe/tedensko
število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

ŠV-USM I. RAVEN

PREGLEDNICA ŠT. 4

ŠV-USM KATEG.

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

kategorizacija
MLR

kategorizacija
PR

minimalno št. udeležencev

1

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

40
40

80
80

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega
kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V
programe KŠ se uvrščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
vrhunskih športnikov.
Tekmovalne skupine KŠ predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastop športnikov v/na uradno
priznanih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni dosežek je ključen za vrednotenje tako
vadbenih skupin kot posameznih športnikov. Če v isti športni panogi kandidirata dva izvajalca (ali več), se status KŠ
v panogi dodeli izvajalcu z doseženim boljšim tekmovalnim dosežkom članske ekipe na uradnem DP NPŠZ.
Glede na dosežen rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli tekmovalni sezoni merila prijavljene tekmovalne skupine
KŠ razvrščajo v tri (3) kakovostni ravni:
 RAVEN III.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP/MI: vsaj trije (3) tekmovalci z rezultatom v tretji tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma
na uradni jakostni lestvici NPŠZ (ostali morajo dokazati nastopanje na drugih vrstah tekmovanj).
o KPŠ: ekipa z rezultatom v zadnjih dveh tretjinah uradnega DP (končna lestvica vseh lig).
 RAVEN II.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP in MI: vsaj trije (3) tekmovalci z rezultatom v drugi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP
oziroma na uradni jakostni lestvici NPŠZ (ostali morajo dokazati nastopanje na drugih vrstah
tekmovanj).
o KŠP: ekipa z rezultatom v drugi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).

RAVEN I.: doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:
o IŠP in MI: z rezultati priznana kategorizacija v skladu s »Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS« vsaj trije (3) tekmovalci z doseženo kategorizacijo DR in/ali vsaj trije
(3) tekmovalci z rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma na uradni
jakostni lestvici NPŠZ.
o
KŠP: ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).
Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna dodatni program športne vadbe,
ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik
naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:
KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

MERILO:
športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 5

KŠ - 1

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

III. RAVEN

II. RAVEN

I. RAVEN

število ur vadbe/tedensko
število tednov

4
40

6
40

8
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

240

320

PREGLEDNICA ŠT. 6

KŠ - 2

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

kategorizacija

minimalno št. udeležencev
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

1
40

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

40

DR

ŠPORTNI PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA
VŠ predstavlja najvišjo obliko človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa zajema
dodatne programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov.
Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov dosežejo status športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega (MR) razreda. S tem
se jim prizna dodatni program športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR

MERILO::
strokovni kader in športni objekt/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 7

VŠ

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

kategorizacija
MR

kategorizacija
SR

kategorizacija
OR

minimalno št. udeležencev

1

1

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

80
80

120
120

160
160

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH
Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
ŠI v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi
športne (rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno
sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih
aktivnosti med športnimi in invalidskimi društvi in zvezami.
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in kakovostnega športa in je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti
odraslih v starosti nad 19 let in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Z vidika javnega interesa so
pomembni učinki redne športne vadbe, ki dokazujejo njen pozitivni vpliv na zdravje posameznika in posledično na
javno zdravje.
ŠSTA predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. Za
posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja
ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠI: celoletni netekmovalni programi invalidov
RE: celoletni netekmovalni programi odraslih
ŠSTA: celoletni netekmovalni programi starejših

MERILO:
strokovni kader in športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 8

ŠI

RE

ŠSTA

CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI

CELOLETNI
PROGRAMI

CELOLETNI
PROGRAMI

CELOLETNI
PROGRAMI

2
30

2
30

2
30

60
60

60
60

60
60

število ur vadbe/tedensko
število tednov

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po
veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali
pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
 za sredstva izpopolnjevanja lahko kandidirajo izvajalci, katerih trenerji imajo trenersko in/ali vodniško licenco,
ki so jo pridobili/potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2020!
 izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo v letu 2021
imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
RAZVOJNI PROGRAMI;:
Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

MERILO:
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 9

RAZVOJ

RAZVOJNE NALOGE

izpopolnjevanje
(licenciranje)

minimalno št. udeležencev programa

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

15

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom
uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj
in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
Merila določajo štiri (4) kriterije za vrednotenje delovanja društev:
 DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES (1 leto = 3 točke),
 ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI: število članov s plačano članarino po podatkih izvajalca (1 član = 1
točka),
 ŠTEVILO ŠPORTNIKOV: število registriranih tekmovalcev izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ (1 športnik = 2 točki),
 ČLANSTVO V LOKALNI ŠPORTNI ZVEZI: po podatkih ŠZ Hrastnik (1 članstvo = 30 točk),
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
Delovanje športnih društev na lokalni ravni

MERILO:
materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

PREGLEDNICA ŠT. 10

ORGANIZRANOST V ŠPORTU

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
točke/leto ali točke/članstvo
točke/član in/ali točke/tekmovalec

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)

DELOVANJE:
AJPES

AKTIVNO
ČLANSTVO

REGISTRIRANI
OKS-ZŠZ

ČLANSTVO V
OŠZ

3
0
100

0
1
100

0
2
100

30
0
30

ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo,
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. Udeležba na
uradnih tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja po teh merilih.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge
prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno
dejavnega prebivalstva. V letu 2021 se na JR vrednotijo največ štiri (4) športne in/ali rekreacijske prireditve.
Komisija za izvedbo JR izmed prijavljenih športnih prireditev opravi izbor na osnovi:
 osnovni namen športne prireditve (0 do 15 točk),
 ciljne skupine športne prireditve (0 do 20 točk),
 tradicija (0 do 15 točk).

PREGLEDNICA ŠT. 11
osnovni namen prireditve

MERILA ZA IZBOR PRIREDITEV
tekmovalno:
DRŽAVNI NIVO

tekmovalno:
OBČINSKI NIVO

netekmovalno:
PROMOCIJA

TOČKE ZA IZBOR:

15

10

5

ciljna skupina prireditve

IZKLJUČNO ZA
OTROKE

VSE S
KATEGORIJE

IZKLJUČNO ZA
ODRASLE

TOČKE ZA IZBOR:

20

10

5

tradicija (neprekinjeno v letih)

10 LET +

5 - 1O LET

5 LET -

TOČKE ZA IZBOR:

15

10

5

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne in promocijske prireditve

MERILO:
materialni stroški/prireditev

PREGLEDNICA ŠT. 12
promocijska športa prireditev

ŠPORTNE PRIREDITVE
do 50
udeležencev

51 - 100
udeležencev

nad 101
udeleženec

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

20

40

60

občinska športna prireditev

do 50
udeležencev

51 - 100
udeležencev

nad 101
udeleženec

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

40

80

120

državna športna prireditev

do 50
udeležencev

51 - 100
udeležencev

nad 101
udeleženec

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

60

120

180

ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE
Športnice in športniki z odmevnimi športnimi rezultati učinkovito promovirajo občino v Sloveniji in v svetu. Občina
z LPŠ 2021 spodbuja športno promocijo tako, da sofinancira udeležbo športnikov (članske ekipe in posamezniki)
na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova državnega prvaka ter na uradnih mednarodnih tekmovanjih.
Merila ločijo med kolektivnimi športnimi panogami (KŠP: šteje ena (1) ekipa) in individualnimi športnimi panogami
(IŠP: šteje en (1) tekmovalec). Vsak izvajalec lahko ob prijavi navede samo en (1) športni rezultat, ki je bil dosežen
v letu 2020! Pri vrednotenju se upoštevata:
 KRITERIJ ZA KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE:
nastopanje državnih ligah NPŠZ (če je skupna uvrstitev v prvi polovici vseh ekip),
 KRITERIJ ZA INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE:
nastop na mednarodnem tekmovanju (svetovno, evropsko prvenstvo).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE
Udeležba na MT in DP

MERILO:
materialni stroški/udeležba

PREGLEDNICA ŠT. 13

ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE

udeležba na MT ali nastopanje v DP

SVETOVNO
PRVENSTVO

EVROPSKO
PRVENSTVO

DP > 25 %

DP > 50 %

TOČKE MATERIALNI STROŠKI/IZVAJALEC:

100

70

50

40

Število točk iz preglednice 13 se pomnoži:
 s korekcijskim faktorjem 1,000, če gre za udeležbo/nastopanje v olimpijskih športnih panogah,
 s korekcijskim faktorjem 0,500, če gre za udeležbo/nastopanje v neolimpijskih športnih panogah.

