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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HRPELJE - KOZINA
(Priloga k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina)

VSEBINA DOKUMENTA
V 4. členu Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Hrpelje - Kozina (v
nadaljevanju: odlok) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev iz
odloka pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z
merili opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

športni programi,
športni objekti in površine za šport v naravi,
razvojne dejavnosti v športu,
organiziranost v športu,
športne prireditve in promocije športa,
družbena in okoljska odgovornost v športu.

Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu,
športne prireditve in promocija športa, se z merili uveljavlja točkovni sistem. Vrednost točke
se določi vsako leto na novo in je odvisna od višine sredstev, ki so namenjena za
sofinanciranje športnih programov v proračunu Občine Hrpelje - Kozina in števila prijav na
javni razpis za sofinanciranje programov športa.
Vsako področje športa v teh merilih je opredeljeno s:
-

splošno opredelitvijo področja po NPŠ (s pristojnostmi LPŠ) ter
predstavitvijo meril in kriterijev ter tabelaričnim prikazom vrednotenja.

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina

1 ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi
(zmožnostim, znanju, sposobnostim, motivaciji, starosti). Športni programi so najbolj viden
del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in vodeno športno vadbo.
-

Pogoji vrednotenja športnih programov:

Splošni pogoji za vrednotenje športnih programov:




število udeležencev vadbene skupine in zadostno število vadbenih ur vadbene
skupine, ki so opredeljeni v merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega
programa športa v občini Hrpelje - Kozina,
strokovni kader, ki izvaja programe mora biti:
▪

diplomant fakultete za šport ali
strokovno usposobljen delavec, ki:
• je star najmanj 18 let
• ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in
• strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno
treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših
po javno veljavnih programih usposabljanja z Zakonom o
športu, ki so vpisani v razvid programov usposabljanja pri
Ministrstvu za šolstvo in šport,
▪ Strokovni delavec 1. stopnje glede na predhodno veljavni zakon, lahko
še vedno opravlja delo v prehodnem obdobju, to je obdobje 3 let od
pričetka veljavnosti novega Zakona o športu (prehodno obdobje se
zaključi 26.4.2020).
pri vseh športnih panogah se vrednoti vsaka vadbena skupina znotraj
posamezne starostne skupine v skladu z merili vadeče se pri isti športni
panogi vrednoti le enkrat, in sicer za svojo starostno vadbeno skupino,
za prijavitelje, ki so usmerjeni v programe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vrednoti samo prijavljene
udeležence, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS, registrirani pri NPŠZ (oziroma ZŠIS-POK)imajo ustrezno tekmovalno licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih NOŠZ,
Občina Hrpelje - Kozina sofinancira programe, kjer je vadbena skupina več kot
50% sestavljena iz občanov občine Hrpelje - Kozina oz. je posameznik občan
občine Hrpelje – Kozina.
▪
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1

Prostočasna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih
dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se
organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki
nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih
sistemov NPŠZ. Sofinancira se strokovni kader in objekt. Pri prostočasni športni vzgoji otrok
in mladine se upoštevajo naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev in
število vadečih.

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN
MLADINE

1.2

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok spekter športnih dejavnosti: od
obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih programov
otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez. Temeljni namen
športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok
oz. mladostnik gibalno izobražena osebnost. Če se programi izvajajo v okviru obveznega
učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ, niso predmet sofinanciranja
po LPŠ občine. Ukrep, ki ga je potrebno upoštevati, je zagotoviti vsaj dve uri kakovostno
vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake.
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI

ŠPORTNI PROGRAMI ZA KOLEKTIVNE IN
INDIVIDUALNE ŠPORTE

MLADINA

(DO 6 LET)

(DO 9 LET)

(DO 12 LET)

(DO 15 LET)

(DO 19 LET)

8
2

8
3

8
3

5
2

5
2

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

Pogoji za velikost skupine (min. št. udeležencev)
sofinanciranje
število ur programa na teden
športnih
število tednov vadbe v letu
programov
TOČKE/STROKOVNA
USPOSOBLJENOST 1.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA
Točke glede
USPOSOBLJENOST 2.
na
STOPNJE/SKUPINA
merila
TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA
TOČKE/VADEČEGA

Sofinancira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
1.2.1

Programi, ki se izvajajo v zavodih VIZ

Obseg in kakovost športne dejavnosti za celotno populacijo otrok ter za velik delež mladine
sta zelo pomembna dejavnika, saj vplivata na zdrav razvoj, oblikovanje zdravega
življenjskega sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine.
ŠPORTNI PROGRAMI, KI SE IZVAJAJO V
VZGOJNO-

PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI

MLADINA

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

(DO 6 LET)

(DO 9 LET)

(DO 12 LET)

(DO 15 LET)

(DO 19 LET)

Pogoji za sofinanciranje velikost skupine (min.
športnih programov
št. udeležencev)

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

Točke glede na merila

TOČKE/VADEČEGA

Financira se strokovni kader v obsegu priznanih ur.
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
1.2.1.1 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na
medobčinski, področni in državni ravni.
Sofinanciranje se izvrši na podlagi pogodbe o sofinanciranju, v okviru zagotovljenih sredstev
v vsakokrat veljavnem proračunu, ko šola posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem
tekmovanju in stroških le-tega. Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo so prevoz in kotizacije
oz. prijavnine.
Najkasneje do 30.11. koledarskega leta morajo financerju dostaviti zahtevek za izplačilo
sredstev za šolska športna tekmovanja ter vsa potrebna dokazila o izpeljavi le-teh in višini
nastalih upravičenih stroškov.
V kolikor bo izvajalec programa prijavljena šolska športna tekmovanja izvedel v mesecu
decembru posameznega leta, lahko zahtevku priloži predračun s potrdilom o plačilu, vendar
pa je dolžan do konca decembra posameznega leta, ko je upravičen do sofinanciranja
predložiti tudi račun.
1.2.2

Občasni športni programi

Gre za športne programe, ki jih izvajajo društva, vendar se njihovi programi ne izvajajo v
celoletnem obsegu 30-ih tednov letno, kot je predvideno v celoletnih športnih programih
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI ŠOLOOBVEZNI

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI
Pogoji za
sofinanciranje
športnih
programov

Točke glede
na merila

(DO 6 LET)

(DO 9 LET)

velikost skupine (min. št.
udeležencev)
min. št. ur letno
TOČKE/STR. USP. 1.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA
USPOSOBLJENOST 2.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE
ZA ŠPORT/SKUPINA
TOČKE/VADEČEGA

(DO 12 LET)

MLADINA

(DO 15 LET)

(DO 19 LET)

8
30 ur letno
20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
1.3

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi, namenjeni
otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami in
se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za njihovo uspešno socialno integracijo v
vsakdanje življenje. Pri športni vzgoji otrok in mladine s posebnimi potrebami se upoštevajo
naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev in
število vadečih.
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
1.3.1

Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami

Sofinancirajo se programi športne vzgoje šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami, kot je
razvidno iz naslednje tabele:
PP
ŠOLOOBVEZNI MLADINA PP
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠOLOOBVEZNIH OTROK S
POSEBNIMI POTREBAMI
(DO 6LET) PP (DO 15 LET)
(do 19 let)
velikost skupine (min. št. udeležencev)
max. število ur programa na teden

Pogoji za
sofinanciranje
športnih
programov

Točke glede na
merila

5
do 2-ure

število tednov v letu

30-tednov letno

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 1.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA
TOČKE/VADEČEGA

20

20

20

25

25

25

30

30

30

1

1

1

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
1.4

OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. Financira se
celoletne športne programe obštudijskih dejavnosti, ki so organizirane v obliki vadbe v Občini
Hrpelje – Kozina. Pri obštudijskih športnih dejavnostih se upoštevajo naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev in
število vadečih.
OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA

Celoletni program

Pogoji za

velikost skupine (min. število udeležencev)

15

sofinanciranje

število ur vadbe/tedensko

2

športnih programov

število tednov v letu

30

TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1. STOPNJE/SKUPINA

20

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2.
STOPNJE/SKUPINA

25

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA ŠPORT/SKUPINA

30

TOČKE/VADEČI

1

Točke glede na
merila

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT

1.5

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Pri športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo
naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev,
konkurenčnost in uspešnost športne panoge,
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge in
število športnikov oz. razširjenost športne panoge.

Zgoraj navedena merila, se poleg tabele v nadaljevanju točkujejo po tabeli pod poglavjem 4.
1.5.1

Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport

Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika
mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda (MLR, DR,
PR, MR, SR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se
vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo
JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini Hrpelje - Kozina.
Celoletni športni programi (tekmovalni programi vadbe)
Pogoji za
sofinanciranje
športnih

Točke glede
na merila

TEKMOVALNI TEKMOVALNI TEKMOVALNI TEKMOVALNI
(12-13 let)
(14-15 let)
od 4,5 ur do 6 od 4,5 ur do 6

število ur vadbe/tedensko

(16-17 let)
od 6 ur do 7,5

(18-19 let)
od 6 ur do 7,5

ur tedensko

ur tedensko

ur tedensko

ur tedensko

30

30

30

30

20

20

20

20

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST
2.
STOPNJE/SKUPINA

25

25

25

25

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA

30

30

30

30

število tednov
TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST
1.
STOPNJE/SKUPINA

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
Pri ocenjevanju se upošteva velikost vadbenih skupin, ki so navedene v preglednici o
velikosti vadbenih skupin. Upošteva se tudi sorazmerni delež pri točkovanju strokovnega
kadra, glede na število ur, ki jih tedensko opravijo.
Pri individualnih športih velja pravilo, da v kolikor vadbene skupine vadijo skupaj, se vadbene
skupine sicer upošteva kot pogoj za uvrstitev v program športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vendar se pri delitvi točk upošteva le eno vadbeno
skupino.
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
1.5.2

ORGANIZIRANOST NA PODROČJU VRHUNSKEGA IN KAKOVOSTNEGA
ŠPORTA

V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v
nadaljevanju ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ) so športne panoge lahko razvrščene po kriterijih
razširjenosti, uspešnosti oziroma konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno okolje.
1.5.2.1 KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
Pri konkurenčnosti športne panoge se upošteva kriterije za kolektivne in individualne športne
panoge v spodnji tabeli:
RAZRED

KRITERIJ ZA KOLEKTIVNE IN INDIVIDUALNE PANOGE

TOČKE

1.

Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi oz. je uvrščen v prvo tretjino
vseh sodelujočih ekip

10

2.

Izvajalec tekmuje v drugi državni ligi oz. je uvrščen v drugo tretjino
vseh sodelujočih ekip

8

3.

Izvajalec tekmuje v tretji državni ligi oz. je uvrščen v tretjo tretjino
vseh sodelujočih ekip

5

4.

Izvajalec tekmuje v okviru tekmovalnega sistema panožne športne
zveze

5

V razpisno dokumentacijo morajo prijavitelji posamezno selekcijo razvrstiti v eno izmed
zgodnjih možnosti ter o tem priložiti ustrezna dokazila za preteklo tekmovalno sezono.
1.5.2.2 LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
Kriteriji točkovanja pri lokalnemu pomenu športne panoge so opredeljeni v tabeli v
nadaljevanju.

Pomen športne panoge
Kolektivne panoge
Individualne panoge

TOČKE
20
15

1.5.2.3 RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE
Razvrščanje športnih panog glede na razširjenost športne panoge predstavlja tabela v
nadaljevanju. Pri tem se upošteva točkovanje tako za individualne kot tudi za kolektivne
panoge.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA RAZŠIRJENOST
Št. registriranih tekmovalk/cev INDIVIDUALNE panoge
najmanj 5
najmanj 10
v različnih star. Kat.
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

5

Št. registriranih tekmovalk/cev KOLEKTIVNE panoge
v različnih star. kat.
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

6

10

Več kot 15
30

Najmanj 3 VS Najmanj 4 VS Najmanj 5 VS
5

10

30

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
KAKOVOSTNI ŠPORT

1.6

Gre za programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo
v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter
na mednarodnih tekmovanjih.
Pri programu kakovostni šport se financira uporaba športnega objekta.
Pri financiranju je potrebno upoštevati pogoje po naslednji tabeli:
Kakovostni šport
Pogoji za sofinanciranje
športnih programov

število ur vadbe/tedensko

min 4,5 ur oziroma
max 7,5 ur na teden

število tednov

min 30 oz. max 40

Pri ocenjevanju se upošteva velikost vadbenih skupin, ki so navedene v preglednici o
velikosti vadbenih skupin.
1.7

VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS v zadnji objavi
OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa, navedeni kot člani društva s sedežem v občini
Hrpelje - Kozina in je s svojimi športnimi dosežki dosegel naziv mladinskega, državnega,
perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
1.7.1

Programi športnih društev na področju vrhunskega športa

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosegli določeno
kategorijo športnika, osnovni cilj pa je vrhunski športni dosežek.
Pri programih športnih društev na področju vrhunskega se upoštevajo naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev,
konkurenčnost in uspešnost športne panoge,
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge in
število športnikov oz. razširjenost športne panoge.
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Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
1.7.1.1 Kompetentnost strokovnih delavcev ter konkurenčnost in uspešnost športne
panoge
VRHUNSKI ŠPORT
Mladinsk Državn Perspektiv Mednarodn Svetovn
Razred kategorizacije
i
i
ni
i
i
Število udeležencev
1
1
1
1
1
TOČKE/STROKOVNA
5
10
15
20
25
USPOSOBLJENOST
1. STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA
10
15
20
25
30
USPOSOBLJENOST
2. STOPNJE/SKUPINA

Pogoji za
sofinanciranje
športnih programov

Točke glede na merila

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE
ZA ŠPORT/SKUPINA

15

20

25

30

35

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
1.7.1.2 Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
Kriteriji točkovanja pri lokalnemu pomenu športne panoge so opredeljeni v tabeli v
nadaljevanju.
Pomen športne panoge
Kolektivne panoge

TOČKE

Individualne panoge

15

20

1.7.1.3 Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
Št. športnikov, razširjenost šp. panoge
Individualni športi
1 športnik
2 športnika
3-je športniki
TOČKE
5
10
15
Kolektivni športi do 5 športnikov do 15 športnikov nad 15 športnikov
TOČKE

5

10

8

15
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1.8

ŠPORT INVALIDOV

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi)
učinke.
Pri športu invalidov se upoštevajo naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev,
konkurenčnost in uspešnost športne panoge,
nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge in
število športnikov oz. razširjenost športne panoge.

Zgoraj navedena merila, se poleg tabele v nadaljevanju točkujejo po tabelah pod poglavjem
številka 4.
ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV
(netekmovalni programi vadbe)
Pogoji za
sofinanciranje
športnih programov

Točke glede na
merila

Celoletni
programi

velikost skupine (min. št. udeležencev)

5

število ur vadbe/tedensko

2

število tednov

30

TOČKE/STR. USP. 1. STOPNJE/SKUPINA

20

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST
2. STOPNJE/SKUPINA

25

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA

30

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.

9
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1.9

ŠPORTNA REKREACIJA

Gre za smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in
mladine s posebnimi potrebami, ob študijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov
tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športni dejavni).
Športna rekreacija predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega
tedenskega in letnega prostega časa ljudi.
Pri športni rekreaciji se upošteva naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev in
število vadečih.
ŠPORTNA REKREACIJA

Pogoji za
sofinanciranje
športnih programov

Točke glede na
merila

Celoletni program

velikost skupine (število udeležencev)

10

število ur vadbe/tedensko

2

Število tednov
TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA
TOČKE/VADEČI

30
20
25
30
1

1.10 ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti. Pod skupinsko gibalno vadbo starejših spadajo programi, ki predstavljajo
različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Pri športu starejših se upoštevajo naslednja merila:
-

kompetentnost strokovnih delavcev in
število vadečih.
Šport starejših

Skupinska vadba

Pogoji za
sofinanciranje
športnih
programov

velikost skupine/minimalno št.
udeležencev
min. število ur vadbe/tedensko
Število tednov v letu

Točke glede
na merila

TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1.
STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA
USPOSOBLJENOST
2. STOPNJE/SKUPINA

7
2
30
20
25

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA
ŠPORT/SKUPINA

30

TOČKE/VADEČI

1

Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur.
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2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Občina Hrpelje - Kozina zagotavlja izvajalcem letnega
programa športa, ki so izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa v Občini Hrpelje - Kozina uporabo športnih objektov, ki so v upravljanju občine.
Športne objekte, ki so v upravljanju Občine Hrpelje - Kozina, lahko na podlagi javnega
razpisa in programa športa najamejo tudi izvajalci športnega programa kakovostni šport.
Občina Hrpelje – Kozina bo oblikovala tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina za posamezno leto.
Pri športnih objektih se upošteva naslednja merila:
-

Pomembnost objekta za razvoj športa v občini,
Pomembnost objekta za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa,
Povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu,
Velikost športnega objekta.

Pomembnost objekta za razvoj športa v občini:
POMEMBNOST OBJEKTA ZA RAZVOJ ŠPORTA V OBČINI
Merila

Točke

Uporablja se v rekreativne namene

Do 5

Uporablja se za vrhunski šport

Do 5

Uporablja se za tekmovanja in turnirje

Do 5

Pomembnost objekta za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa:
POMEMBNOST OBJEKTA ZA RAZVOJ KAKOVOSTNEGA IN
VRHUNSKEGA ŠPORTA V OBČINI
Uporabljajo 1 – 3 vadbene skupine vključene v
Merila
kakovostni in vrhunski šport
Uporabljajo 4 – 5 vadbene skupine vključene v
kakovostni in vrhunski šport
Uporabljajo več kot 6 vadbenih skupin vključenih
v kakovostni in vrhunski šport

Točke
3
5
8

Povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu,
POVPREČNA UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA V PRETEKLEM LETU
Merila

Točke

Do 14 ur tedensko (2 uri dnevno)

5

od 15 – 28 ur tedensko (4 ure dnevno)

10

od 29 ur tedensko (nad 4 ure dnevno)

15

11

Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina
Velikost športnega objekta.
VELIKOST ŠPORTNEGA OBJEKTA

Merila

Točke

Do 200 m²

2

nad 201 - 400 m²
nad 401 - 800 m²
nad 801 - 1600 m²

4
6
8

nad 1601 m²
Nujnost vzdrževalnega dela

10
30

12
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3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
DELAVCEV V ŠPORTU

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja so
v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
Pogoji za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so naslednji:
-

da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se
kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju oz. izpopolnjevanju še najmanj
dve leti deloval kot trener pri tem izvajalcu,

Izvajalci bodo s strani financerja pozvani, da dostavijo dokumentacijo o izobraževanju,
usposabljanju ali izpopolnjevanju vseh prijavljenih udeležencev. Najkasneje do 30.11.
posameznega leta morajo financerju dostaviti zahtevek za izplačilo sredstev za ter vsa
potrebna dokazila o izpeljavi izobraževanja in plačilu stroškov le-tega.
Sofinancirajo se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov oz.
kotizacija in potni stroški. Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih
stroškov glede na število prijavljenih programov in dejanske stroške teh programov.
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja so
v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
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4 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.
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z
LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
4.1

4.1.1

ORGANIZIRANOST NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU
OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI, ORGANIZIRANOST IN ŠTEVILO VADEČIH OZ.
ČLANOV S PLAČANO ČLANARINO

Kriteriji za delovanje na lokalni ravni, organiziranost in število vadečih oz. članov s plačano
članarino so opredeljeni v spodnji tabeli:

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV
tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 let in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE
2
5
10
15
število članov izvajalca s plačano članarino
15 do 30 31 do 50 51 do 100
nad 101
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE
2
5
10
15

4.1.2

Delovanje občinskih športnih zvez

Delovanje športne zveze je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z
LPŠ zagotavljajo sredstva za njeno osnovno delovanje.
Športni zvezi Občine Hrpelje - Kozina, pripada 1% zagotovljenih sredstev v vsakokrat
veljavnem proračunu Občine Hrpelje – Kozina, namenjenih sofinanciranju programov športa.
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5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva, pomembne pa so tudi
za razvoj in negovanje športne kulture. Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj
NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in
sofinanciranja po merilih iz točke 5. tega dokumenta.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: nivo prireditve
(občinski, regionalni, državni, mednarodni) in število udeležencev na prireditvi (kot je
navedeno v tabeli).
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
izv. prir. občinskega pomena

do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.

TOČKE/MS/PRIREDITEV
izv. prir. regionalnega pomena

10
20
30
40
do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.

TOČKE/MS/PRIREDITEV

20
40
60
80
do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.

izv. prir. državnega pomena
TOČKE/MS/PRIREDITEV

30
60
90
120
izv. prir. mednarodnega pomena do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.
TOČKE/MS/PRIREDITEV

40

80

15

120

160
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6 PRILOGE
Velikost vadbenih skupin za kakovostni in vrhunski šport:

VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN

12 do 13 let

14 do 15 let

16 do 17 let

18 do 19 let

Atletika

4

4

4

4

Gimnastika

4

4

4

4

Namizni tenis

4

4

4

4

Tenis

4

4

4

4

Košarka

7

7

5

5

Nogomet

11

11

11

11

Odbojka

8

8

8

8

Odbojka na mivki

6

6

6

6

Rokomet

8

8

8

5

Kolesarstvo-cestno

4

4

4

4

Kolesarstvo-gorsko

4

4

4

4

Konjeništvo-dresura

4

4

4

4

Preskakovanje ovir

4

4

4

4

Smučanje in deskanje na snegu

4

4

4

4

Plezanje

4

4

4

4

Karate

4

4

4

4

Futsal-mali nogomet

8

8

8

8

Moderni tekmovalni plesi

16

16

16

16

Balinanje

4

4

4

4

Šah-standardni

4

4

4

4

Strelstvo

4

4

4

4
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