PRILOGA 1:
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je na svoji 32. redni seji, dne 30.3.2010 sprejel Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice, katerega sestavni del so tudi
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
I. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna občine veljajo
naslednji posebni pogoji:
1.1
Podlaga za izračun višine sofinanciranja posameznih programov je točkovni sistema iz tega pravilnika. Izračun
vrednosti točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine v okviru letnega
programa športa v Občini Šmarješke Toplice. Vrednost točke za posamezne vsebine športnega programa se
izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenim izvajalcem
posameznega športnega programa.
1.2
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v tekmovalnih ali
rekreacijskih skupinah je pri programih določeno minimalno število udeležencev posameznega športnega
programa ter obseg programa. V primeru manjšega števila udeležencev od normativa in manjšega obsega
programa se pri izračunu upošteva sorazmeren delež v odstotkih.
1.3
Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ce prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga
prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se morajo
izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega sistema.
1.4
Razvrstitev športnih panog v skupine in razrede:
V skupini A so kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega
prvaka.
V skupini B so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji športne naslove
do naslova državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre, v to skupino sodijo bridge, go in šah.
V skupini D so izvajalci, ki izpeljejo različne športno-rekreativne programe.
Športne panoge se razvrsti v razrede glede na merilo razširjenosti in merila uspešnosti (slednje se opredeli glede
na merilo vrednotenja kategorizacije športnikov in merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip) ločeno
glede na skupine A, B, C in D.
1.5
Uvrščenim v programe športa Občina Šmarješke Toplice sofinancira stroške, ki so z merili ovrednoteni pri
športnih programih. Točke se izračuna tako, da se pomnožijo ovrednoteni elementi pri posameznih programih s
številom vadbenih ur in s številom skupin oziroma tako, kot je pri posameznih programih določeno v tabeli.
Najemnina športnega objekta je ovrednotena s točkami v spodnji tabeli.
II. VREDNOTENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (tabela 1)
Objekt

Točke
1

Pokriti bazen
Smučišče
Športna dvorana OŠ
Nogometno igrišče
Poligon steza
Igrišče za odbojko na mivki
Polovica športne dvorane OŠ
Teniško igrišče
Zunanje asfaltne površine

5 točk/uro/skupino
5 točk/uro/skupino
5 točk/uro/skupino
4 točke/uro/skupino
4 točke/uro/skupino
4 točke/uro/skupino
3 točke/uro/skupino
3 točke/uro/skupino
2 točki/uro/skupino

III. VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Iz sredstev občinskega proračuna Občine Šmarješke Toplice se sofinancirajo naslednji programi športa in
rekreacije:
Občina na podlagi 5. člena pravilnika in v okviru vsebin iz letnega programa športa sofinancira naslednje športne
programe v obsegu, kot sledi:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa ne glede na njihovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen bio psihosocialni
razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za
zdravo življenje, zavzemanje za spoštovanje pravil igre in posameznikov, strpnost in vzgojo za večjo kakovost
življenja v dobi odraslosti in starosti.
Programi otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se izvajajo v organiziranih skupinah; vključijo se
otroci in mladi, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
kasneje postali vrhunski športniki.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa.
PROGRAMSKE
VSEBINE
Zlati sonček

PROGRAM
8-12
udeležencev/skupino

Naučimo se plavati

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
- gradivo za izvedbo
programa

10 urni tečaj, 8-10 - propagandno gradivo
udeležencev/skupino
- strokovni kader
- objekt
Ciciban planinec
60 ur/letno, do 20 - propagandno gradivo
udeležencev/skupino
- strokovni kader
Vrtec na snegu
40 ur/letno, do 20 - propagandno gradivo
udeležencev/skupino
- strokovni kader
Drugi programi, ki jih 60 ur/letno, do 20 - propagandno gradivo
organizirajo
športna udeležencev/skupino
- strokovni kader
društva in dr. izvajalci
- objekt

VREDNOST
ELEMENTOV
propagandno gradivo in
medalje se sofinancira v
kolikor tega ne zagotovi
MŠŠ brezplačno, 2 točki
/udeleženca

- financira država
- 1 točka/uro
- Tabela 1
- 2 točki/udeleženca
- 1 točka/uro
- 2 točki/udeleženca
- 1 točka/uro
- 2 točki/udeleženca
- 1 točka/uro
- 0,5 točk/uro

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Ovrednoteni so športni programi šoloobveznih otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki se prostovoljno vključujejo v
naslednje programe in se s športno dejavnostjo ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega sistema:
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PROGRAMSKE
VSEBINE
Zlati sonček

PROGRAM

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
20 ur/program, do 20 - propagandno gradivo
udeležencev
- strokovni kader
(prvo triletje)
- objekt
Krpan
20 ur/program, do 20 - propagandno gradivo
- strokovni kader
udeležencev
- objekt
Naučimo se plavati
20 urni tečaji, 8-12 - propagandno gradivo
otrok/skupino
- strokovni kader
- objekt
Drugi 80-urni programi 20 otrok/skupino
- propagandno gradivo
- strokovni kader
- objekt
Programi
v
času 12 - 20 otrok/skupino
- propagandno gradivo
počitnic
- strokovni kader
- objekt

VREDNOST
ELEMENTOV
- 2 točki/udeleženca
- 2 točki/uro
- Tabela 1
- 2 točki/udeleženca
- 2 točki/uro
- Tabela 1
- 2 točki/udeleženca
- 2 točki/uro
- Tabela 1
- 2 točki/udeleženca
- 2 točki/uro
- Tabela 1
- 2 točki/udeleženca
- 2 točki/uro
- Tabela 1

1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost, programi se izvajajo v
organiziranih skupinah v športnih društvih in klubih. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim
posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje, obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
1. cicibani, cicibanke
Sofinancira se strokovni kader, športni objekt, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti
ter nezgodno zavarovanje za do 240-urne športne programe.
2. mlajši dečki in deklice
Sofinancira se strokovni kader, športni objekt, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti
ter nezgodno zavarovanje za 240 do 300 urne športne programe.
3. starejši dečki in deklice
Sofinancira se strokovni kader, športni objekt, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti
ter nezgodno zavarovanje za do 300 do 800-urne športne programe.
Pogoji:
organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,
urejena evidenca registriranih športnikov, potrjena s strani nacionalne panožne zveze,
sodelovanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze v vseh starostnih skupinah.

Programske
VSEBINE

Cicibani/ke

Mlajši dečki/ce

PROGRAM

Do 240

Od 240
do 300

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE

VREDNOST
ELEMENTOV

- strokovni kader
- objekt
- spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje
- materialni stroški
- strokovni kader
- objekt

- 0,5 točk/uro/skupino
- Tabela 1
- 5 točk/skupino
- 10 točk/skupino
- 0,5 točk/uro/skupino
- Tabela 1

Število vadečih
Kolektiv.
panoge

Individ.
panoge

Min. 10

Min. 5

Min. 10

Min. 5
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Starejši
dečki/ce

Od 300
do 800

- spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje
- materialni stroški
- strokovni kader
- objekt
- spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje
- materialni stroški

- 4 točke/skupino
- 10 točk/skupino
- 0,5 točk/uro/skupino
- Tabela 1
- 3 točke/skupino

Min. 10

Min. 5

- 10 točk/skupino

Če je vadečih v kolektivnih športnih panogah več kot 20, se priznata dve skupini. Pri tem morajo biti vse skupine
vključene v tekmovalni sistem panožne zveze. Če je vadečih v individualnih panogah več kot 11, se priznata dve
skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi združujejo oziroma se v primeru
manjšega števila udeležencev od normativa pri izračunu točk upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Če je
število ur manjše od predpisanih, se upošteva sorazmerni delež, v primeru večjega obsega ur se število točk ne
povečuje.

Dodatna merila, ki se upoštevajo pri programih: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter
vrhunski šport, so navedena pod točko 2. 3.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Programske
PROGRAM
ELEMENTI ZA
VSEBINE
VREDNOTENJE
otroci s posebnimi 80 ur/letno/skupina/10 - strokovni kader
- objekt
potrebami
otrok

VREDNOST
ELEMENTOV
- 2 točki/uro
- Tabela 1

1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Ovrednoteni so športni programi mladine v starosti od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključuje v športne
programe.
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne
psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih
vplivov sodobnega življenja ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Ovrednoteni so 80-urni programi za mladino, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno.
Sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta za 80-urne programe na skupino 20 mladih.
Programske
VSEBINE
mladina od 15.-20. leta

PROGRAM

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
80
ur/letno/do
20 - strokovni kader
udeležencev/skupina
- objekt

VREDNOST
ELEMENTOV
- 1 točka/uro
- Tabela 1

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi mladine, ki zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivimi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v več stopenj:
1. Mlajši mladinci in mlajše mladinke
Sofinancirajo se stroški uporabe objekta in strokovni kader in za do 1100-urne programe v letu.
2. Starejši mladinci in starejše mladinke
Sofinancirajo se stroški uporabe objekta in strokovni kader za do 1100-urne programe v letu.
Pogoji:
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-

organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,
izpolnjevanje prostorskih pogojev za vadbo,
urejena evidenca članov, potrjena s strani nacionalne panožne zveze,
sodelovanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze.

Programske
VSEBINE
Mlajši mladinci
in mladinke

PROGRAM

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE

VREDNOST
ELEMENTOV

400 -1100

Objekt
Strokovni kader

- Tabela 1
- 3 točke/uro
Tabela 1
- 3 točka/uro

Starejši mladinci
600-1100
in mladinke

Objekt
Strokovni kader

Število vadečih
Kolekt.
Individ.
panoge
panoge

Min. 10

Min. 6

Min. 10

Min. 6

Če je vadečih v kolektivnih športnih panogah več kot 20, se priznata dve skupini. Pri tem morajo biti vse skupine
vključene v tekmovalni sistem panožne zveze. Če je vadečih v individualnih panogah več kot 12, se priznata dve
skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi združujejo oziroma se v primeru
manjšega števila udeležencev od normativa pri izračunu točk upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Če je
število ur manjše od predpisanih, se upošteva sorazmerni delež, v primeru večjega obsega ur se število točk ne
povečuje.
Dodatna merila, ki se upoštevajo pri programih: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter vrhunski šport, so
navedena pod točko 2. 3.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Program:
•
•
•

športna vadba,
tekmovanje in tečaji,
posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oz. ovir.

Programske
PROGRAM
ELEMENTI ZA
VSEBINE
VREDNOTENJE
mladina s posebnimi 80 ur/letno/skupina/10 - strokovni kader
potrebami
otrok
- objekt

VREDNOST
ELEMENTOV
- 4 točke/uro
- Tabela 1

1.8. Interesna športna dejavnost študentov
PROGRAMSKE
PROGRAM
VSEBINE
Interesna
dejavnost 80 ur/program, skupina
študentov
do 20 študentov

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
- strokovni kader
- objekt

VREDNOST
ELEMENTOV
- 3 točke/uro
- Tabela 1

2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
2.1. Kakovostni šport
Ovrednotene so priprave ter tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih, organizacijskih in
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Sofinancira se:
program od 240 do 320 ur.

-
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Programske
VSEBINE

Kakovostni športniki –
člani

Število ur
vadbe

Elementi
za
vrednotenje

Vrednost
elementov

Do 320

Objekt
Strokovni kader

Tabela 1.1
50-70 točk

Število vadečih
Individualne
Kolektivne
športne
športne panoge
panoge
Min. 12

Min. 4

Število točk je odvisno od sorazmerja opravljenih ur določenega športnega programa.
Če je vadečih v kolektivnih športnih panogah več kot 25, se priznata dve skupini. Pri tem morajo biti vse skupine
vključene v tekmovalni sistem panožne zveze. Če je vadečih v individualnih panogah več kot 8, se priznata dve
skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega števila udeležencev tudi združujejo oziroma se v primeru
manjšega števila udeležencev od normativa pri izračunu točk upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Če je
število ur manjše od predpisanih, se upošteva sorazmerni delež, v primeru večjega obsega ur se število točk ne
povečuje.
Dodatna merila, ki se upoštevajo pri programih: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter vrhunski šport, so
navedena pod točko 2. 3.
2.2 Vrhunski šport
Ovrednotene so priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez priznan status perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Sofinancira se:
za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,
v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki največ 1200 ur
programa.
Kandidirajo lahko tista športna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
da so njihovi športniki na dan objave javnega razpisa na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov RS
po kategorijah OKS ZŠZ (Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez), in sicer mora vsaj
eden od športnikov v skupini imeti priznan status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda,
Programske
VSEBINE

Vrhunski
športniki

Število
ur
vadbe

Elementi
vrednotenje

Do 1200

Objekt
Strokovni kader

za

Vrednost
elementov

Število vadečih
Kolektiv.
Individ.
športne
panoge
panoge

Tabela 1.1
1 točk /uro/skupino

Min. 12

športne

Min. 4

Število točk je odvisno tudi od števila ur programa. Vsaka ura je vredna 1 točko.
Če je vadečih v kolektivnih športnih panogah več kot 25, se priznata dve skupini. Pri tem morajo biti vse skupine
vključene v tekmovalni sistem panožne zveze. Če je vadečih v individualnih panogah več kot 8, se priznata dve
skupini. Skupine se lahko v primeru manjšega obsega tudi združujejo oziroma se v primeru manjšega števila
udeležencev od normativa pri izračunu točk upošteva sorazmeren delež v odstotkih. Če je število ur manjše od
predpisanih, se upošteva sorazmerni delež, v primeru večjega obsega ur se število točk ne povečuje.
Dodatna merila, ki se upoštevajo pri programih: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter vrhunski šport, so
navedena pod točko 2. 3.
2.3 Dodatna merila
Dodatna merila (merilo razširjenosti, merilo vrednotenja kategorizacije športnikov in merilo vrednotenja
dosežkov posameznikov in ekip) se upoštevajo pri programih: športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
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vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter vrhunski
šport. Merila so med seboj enakovredna, kar pomeni, da vsako prinese dodatno četrtino točk k točkam
osnovnemu merilu (vrednotenje objekta, kadra in podobno). Najvišja vrednost točk pri posameznem klubu
oziroma izvajalcu športnega progama v primerjavi z ostalimi izvajalci pri vsakem merilu pomeni 100 odstotkov.
a) Merilo razširjenosti:
Velja za skupine A, B in C.
Merilo razširjenosti se izračuna tako, da se sešteje vse registrirane športnike posameznega izvajalca. Glede na
število športnikov se posameznemu izvajalcu športnih programov dodeli število točk iz spodnje tabele. Število
točk se upošteva pri vseh programih kakovostnega in vrhunskega športa. V miselnih športih dobijo društva glede
na število kategoriziranih športnikov polovico točk iz spodnje tabele. Najvišja vrednost točk pri posameznem
klubu oziroma izvajalcu v primerjavi z ostalimi klubi oziroma izvajalci pomeni 100 odstotkov.

Število registriranih športnikov
posameznega društva /izvajalca

Do 10

Do 20

Do 30

Do 50

Do 80

Več kot
100

Število točk

80

100

150

200

250

300

b) Merilo vrednotenja kategorizacije športnikov:
Velja za skupine A, B in C.
Športnikom, ki imajo veljavno kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez, se
dodelijo točke v skladu s spodnjo tabelo. Točke se smiselno uporabijo pri programih, v okviru katerih so
prijavljeni športniki s kategorizacijo. Najvišja vrednost točk pri posameznem klubu oziroma izvajalcu v
primerjavi z ostalimi klubi oziroma izvajalci pomeni 100 odstotkov.
V kolektivnih športnih panogah (skupina A)
Kategorizacija

Število točk

Športnik svetovnega razreda

100

Športnik mednarodnega razreda

80

Športnik perspektivnega razreda

30

Športnik državnega razreda

20

Športnik mladinskega razreda
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V individualnih športnih panogah (skupina B)
Kategorizacija

Število točk

Športnik svetovnega razreda

200

Športnik mednarodnega razreda

160

Športnik perspektivnega razreda

120

Športnik državnega razreda

80

Športnik mladinskega razreda

50

V miselnih športih (skupina C)
Kategorizacija

Število točk
7

Športnik mednarodnega razreda / naziv velemojster

40

Športnik perspektivnega razreda / naziv mednarodni mojster

30

Športnik državnega razreda

20

Športnik mladinskega razreda
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c) Merilo vrednotenja dosežkov posameznikov in ekip
Velja za skupine A, B in C.
Skladno s spodnjimi tabelami se ovrednotijo dosežki na državni in mednarodni ravni. Točke se smiselno
uporabijo pri programih, v okviru katerih so prijavljeni športniki, ki so dosegli rezultate. Najvišja vrednost točk
pri posameznem klubu oziroma izvajalcu v primerjavi z ostalimi klubi oziroma izvajalci pomeni 100 odstotkov.
V primeru, da športnik v individualnih športih na istem tekmovanju osvoji več medalj v različnih disciplinah, se
ovrednoti najvišje osvojeno mesto posameznega tekmovalca.
Dosežki na državni ravni:
Kolektivne športne panoge (skupina A)

Liga
Končna uvrstitev v 1.
državni ligi

Končna uvrstitev v 2.
državni ligi
Končna uvrstitev v 3.
državni ligi ali nižji
državni ligi

Število točk

Uvrstitev v pretekli sezoni
Člani

Mladinci

Mlajši

1. - 3. mesto

1600

1500

1400

4. - 8. mesto

1500

1300

1200

1. – 3. mesto

1200

1000

800

4. – 8. mesto

1000

800

600

1. – 3. mesto

600

400

300

4. – 8. mesto

400

300

200

Če ekipa nima končne uvrstitve v okviru zgornje tabele, se upošteva tudi sodelovanje/tekmovanje v okviru lige
skladno s točkami spodnje tabele:
Tekmovanja v ligi

Število točk

1. državna liga

500

2. državna liga
3. državna ali nižja liga

300
200

Individualne panoge (skupina B in C)
Tekmovanje
Državno prvenstvo

Člani

Število točk
Mladinci

Mlajši

1. – 3. mesto

200

160

120

4. - 8. mesto

180

140

100

Uvrstitev v pretekli sezoni

Ekipni uspehi v individualnih disciplinah na državnem prvenstvu:
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Člani

Število točk
Mladinci

Mlajši

1. – 3. mesto

400

360

320

4. – 8. mesto

380

340

300

Tekmovanje

Uvrstitev v pretekli sezoni

Državno prvenstvo
(liga)

Dosežki na mednarodni ravni:
Dosežki na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, tekmah za svetovni pokal, evropskem prvenstvu, tekmah za
evropski pokal, grand prix:
Kolektivne športne panoge ter sodelovanje športnikov - reprezentantov (skupina A)
Kategorija

Evropsko prvenstvo
1.-3. m

4.-8. m

9-16. m

Ostala
mesta

Člani

1800

1600

1400

400

Mladinci

1400

1200

1000

200

Mlajši

800

600

400

100

Če posamezni športnik iz društva, ki je prijavljen na razpis, tekmuje kot reprezentant Slovenije v ekipnih športih,
in je z ekipo dosegel rezultate na evropskem ali svetovnem prvenstvu oziroma OI, se društvu priznajo točke kot
pri individualnih športnih panogah, zmanjšane za 200 enot pri vsaki kategoriji in doseženem mestu. Če ekipa
tekmuje za naslov evropskega klubskega prvaka, se ji prištevajo točke iz zgornje tabele. Če ekipa nima dosežkov
na evropskem prvenstvu, dosegla pa je uvrstitev do 16. mesta na mednarodnih tekmah, ki so na koledarju
mednarodne panožne zveze, se upošteva eno najboljše osvojeno mesto. Upošteva se gornja tabela, točke pa se
zmanjšajo za 400 enot pri vsaki kategoriji in doseženem mestu (ne upošteva se kategorije ostala mesta/udeležbe).
Individualne športne panoge (skupina B in C)
OI, svetovno prvenstvo
Kategorija

Evropsko prvenstvo

1.-3. m

4.-8. m.

Člani

500

450

400

ostala
mesta
150

Mladinci

450

400

350

100

400

350

300

80

Mlajši

400

350

300

80

350

300

250

60

9.-16. m.

1.-3. m.

4.-8. m.

9.-16. m.

450

400

350

ostala
mesta
100

Če posameznik nima dosežkov na OI, svetovnem ali evropskem prvenstvu, dosegel pa je uvrstitev do 16. mesta
na tekmah za svetovni ali evropski pokal oziroma grand prix, se posamezniku upošteva eno najboljše mesto na
eni od tekem za svetovni ali evropski pokal oziroma na drugi mednarodni tekmi, ki je na koledarju mednarodne
panožne zveze. Upošteva se gornja tabela, točke pa se zmanjšajo za 200 enot pri vsaki kategoriji in doseženem
mestu (ne upošteva se kategorije ostala mesta/udeležbe).
3. ŠPORTNA REKREACIJA
Ovrednoteni so športni programi odraslih, katerih cilj je aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa.
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti.
Programe lahko izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti, pri katerih je pomembna telesna aktivnost in imajo
organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom.
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Sofinancira se:
strošek uporabe objekta za 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih
športnih panogah,
za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let pa tudi strokovni kader,
za oblike športne rekreacije (posebne skupine), v katerih izvajalci ne plačujejo objekta (na primer planinci,
pohodniki, kolesarji, tekači…), se sofinancira strokovni kader.
UDELEŽENCI
PROGRAMA
Odrasli 21-65 let

PROGRAM

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
80
ur/letno,
20 - objekt
udelež./skupino, v različnih
športnih panogah
starejši od 65 let, 80 ur/letno, 20 udelež. - objekt
socialno in zdravstveno /skupino,
v
različnih - strokovni kader
ogroženi občani
športnih panogah
Odrasli - posebne 80 ur/letno, 20 udelež. - strokovni kader
skupine
/skupino

VREDNOST
ELEMENTOV
- Tabela 1
- Tabela 1
- 1 točka/uro
- 2 točki/uro

Dodatno merilo:

1

2

3

MERILO
KAKOVOST PROGRAMA
Program je namenjen udeležencem različne starosti,
spola in športnega predznanja
Program je podprt z oglaševanjem, informiranjem in
strokovnim svetovanjem udeležencem
RAZŠIRJENOST PROGRAMA
Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je
nad 30
Število aktivnih udeležencev, vključenih v program je 20
- 30
ŠIRŠI UČINKI PROGRAMA
Program dopolnjuje športno-turistično ponudbo v občini

Število točk
0-10
0-10
0-20
0-15
0-5

Kolikor obsega program manjše število ur, se število točk temu sorazmerno zmanjša.
4. ŠPORT INVALIDOV
Ovrednotena je športna dejavnost invalidov, ki je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancira se: strokovni kader in objekt za 80-urne programe za skupino odraslih, v kateri je 10 invalidov.
UDELEŽENCI
PROGRAMA
invalidi - rekreacija
invalidi
šport

–

vrhunski

PROGRAM

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
80 ur/letno, 10 - objekt
udelež./skupino
- strokovni kader

VREDNOST
ELEMENTOV
- Tabela 1
- 2 točki/uro

vrednoti se enako kot drugi
kategorizirani športniki

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
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Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato se z nacionalnim programom podpira
usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
Prijaviteljem (izvajalcem letnega programa) na javni razpis se sofinancira:
-

programe izobraževanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, pri čemer se krijejo stroški do
višine 80 % plačane kotizacije;
programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu, pri čemer se do višine 100 % krijejo stroški plačane
kotizacije za pridobitev naziva usposobljenosti, pod pogojem, da gre za potrjene programe usposabljanja
Strokovnega sveta za šport RS.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju.
Programi

Število točk /udeleženca

Pridobitev 3. stopnje usposobljenosti

100

Pridobitev 2. stopnje usposobljenosti

80

Pridobitev 1. stopnje usposobljenosti

60

Ostali programi npr. licenčni seminarji

50

Prosilec za sofinanciranje mora predložiti kopijo plačanega računa, potrdilo o opravljenem izobraževanju in
pogodbo s kandidatom za izobraževanje, s katero se kandidat obvezuje, da bo najmanj eno leto opravljal
strokovno delo pri izvajalcu športa, ki ga pošilja na izobraževanje.
5.2 Športne prireditve
Ovrednotene so občinske, medobčinske, državne in mednarodne športne prireditve, ki so tradicionalne in katerih
namen je dvigovanje motivacije za šport, pospeševanja športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport,
gospodarstvo in turizem občine Šmarješke Toplice in jih organizirajo izvajalci letnih športnih programov.
Sofinancirajo se materialni stroški športnih prireditev, ki se odvijajo v Občini Šmarješke Toplice, z najmanj 40
udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ dve prireditvi letno.
Prireditve oziroma tekmovanja se sofinancirajo glede na število točk, vendar največ do 50 % predračuna za
izvedbo. Sofinancirajo se materialni stroški športnih in rekreativnih prireditev.

5.2.1. Rekreativne prireditve za individualne športne panoge
število
udeležencev

organizacija na
občinskem
nivoju (število točk)
do 30
25
30 – 50
50
51 – 100
100
101 – 150
150
Nad 151
200
Športni objekt za št. ur iz Tabele 1.

organizacija na
medobčinskem nivoju
(število točk)
50
100
150
200
300

organizacija prireditve na
državnem nivoju
(število točk)
70
120
180
250
350

5.2.2. Rekreativne lige

število ekip

rekreativna liga
občinski nivo
udeležba
organizacija
glede na
lige
( št. točk)
število ekip
(št. točk)

rekreativna liga
medobčinski nivo
udeležba glede na število
organizacija
ekip (število točk)
lige
( št. točk)
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4–8
100
9 - 15
150
16 in več
200
Športni objekt za št. ur iz Tabele 1.

150
200
250

100
150
200

200
250
300

5.3. Delovanje športnih društev in zvez na področju športa
Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se združujejo v zveze športnih društev na lokalni ravni in v
nacionalne panožne zveze. V letnem programu športa se lahko v sklopu proračunskih sredstev za šport določi del
sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in administrativnega delovanja športnih društev in športnih zvez, kot
redna dejavnost. Sredstva se ovrednotijo na podlagi evidence članov s plačano članarino. Delovanje društev in
športne zveze se sofinancira glede na število točk, vendar največ do 60 % materialnih stroškov delovanja društev
oziroma zveze.
Sofinanciranje redne dejavnosti:
a). športno društvo s sedežem na območju Občine Šmarješke Toplice:
- za vsakega člana, ki plačuje članarino……………………...1 točk
- za vsakega registriranega tekmovalca………………………1 točk
- število ustrezno usposobljenih strokovnih sodelavcev
• vaditelj………………………………………………..3 točk
• trener………………………………………………….4 točk
• višji trener…………………………………………….7 točk
• diplomirani trener…………………………………...10 točk
b) Delovanje občinske športne zveze je v popolni domeni in lastni presoji društev in športnih organizacij, katere
obstoj je stvar presoje in prostovoljnosti povezovanja društev.
Za sofinanciranje delovanja občinske športne zveze lahko kandidira izvajalec, ki predloži letni delovni načrt, iz
katerega morajo biti razvidne naloge zveze, na nivoju občine.
Sofinancirajo se:
materialni stroški za delovanje zveze se financirajo na osnovi spodnje tabele oz. največ do višine 60 % teh
stroškov, ki so nastali v preteklem letu in so vidni iz zaključnega poročila;
Športna zveza
Število članov (društev)

Skupno število članov v društvih, včlanjenih v športno zvezo

Število projektov, ki jih izpelje zveza v letu

6-10

Število točk
100

11-15
Nad 15
50
51-100
Nad 100
do 3
do 5
do 10
Več kot 10

200
300
100
200
300
100
200
300
400

5.4. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature, občasnih športnih publikacij in zbornikov ter druge
literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje prebivalstva v športne dejavnosti.
Izvajalec mora pripraviti vsebinski opis publikacije, finančni načrt in publikacijo izdati v letu sofinanciranja.
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz preglednice, na osnovi predloga komisije:
MERILO
Ekonomičnost in deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe usposabljanja in spopolnjevanja

Število točk
0-25
0-30
0-45
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Glede na ovrednoteno število točk se publikacije financirajo sledeče:
Publikacija

Št. ovred.točk
30-50

Število točk
300

51-75
Nad 76

400
700

6. IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za investicije v športne objekte v občini se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu, na posebnem kontu
in proračunski postavki.
Strokovne naloge na tem področju se nanašajo na sofinanciranje:
načrtovanja in graditve novih javnih športnih objektov in športnih naprav,
adaptacij, rekonstrukcij in tehnoloških posodobitev javnih športnih objektov in športnih naprav,
vzdrževanje obstoječih javnih športnih objektov in športnih naprav,
športne opreme objektov.
Višina sofinanciranja:
za javne športne objekte, športne naprave in športno opremo objektov, ki so namenjeni uresničevanju
javnega interesa v športu, se sredstva za sofinanciranje dodelijo največ do 80 % vrednosti investicije oziroma
do višine razpoložljivih sredstev v proračunu. Ostala sredstva za investicijo zagotovi društvo samo oz. jih
pridobi iz drugih virov.
Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, ki kandidirajo na javnem razpisu:
-

da je prosilec upravljavec športnega objekta in naprav,
da prosilec za načrtovano investicijo pridobi ustrezna upravna dovoljenja,
da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na podlagi meril iz spodnje preglednice, se oblikuje prioritetni vrstni red projektov, ki ustrezajo razpisanim
pogojem.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po
zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni
prejel. Za projekt je maksimalno možno zbrati 75 točk
1

2

3

4

MERILO
FINANČNI KRITERIJ
Delež lastnih sredstev nad 61 % - 70 %
Delež lastnih sredstev nad 71 % - 80 %
Delež lastnih sredstev nad 81 %
Dosedanja vlaganja v preteklih petih letih iz občinskega vira ali iz drugih virov
IZKORIŠČENOST OBJEKTA za izvajanje športnih dejavnosti
Zasedenost objekta v tekočem oz. preteklem letu nad 40 % - 70 %
Zasedenost objekta v tekočem oz. preteklem letu nad 70 % - 90 %
Zasedenost objekta v tekočem oz. preteklem letu nad 90 %
RAZLOGI ZA INVESTICIJO
Nujno potrebna dela, ker je ogroženo delovanje objekta, naprave
(po prioritetah: npr. streha, instalacije, ogrožena varnost in zdravje udeležencev, itd)
Posodobitev naprav in opreme iz utemeljenih tehnoloških, ekonomskih in ekoloških
razlogov
Posodobitev, ker naprava oz. oprema ni ustrezna ali je še ni
STATUS OBJEKTA
Javni športni objekt po sklepu OS
Ostali javni športni objekti

ŠTEVILO TOČK
5
10
15
10
5
10
20
20
15
10
10
5
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