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VRHUNSKI ŠPORT 

 

PRIPRAVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA 

 
 

INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
Nastopi posameznikov v državni reprezentanci 

NAZIV IZVAJALCA  

 
PRIIMEK IN IME ŠPORTNIKA – 

CE 
STAROST. 

KATEG. 
NIVO 

TEKMOV. 
DRŽAVA KRAJ DATUM 

ŠPORTNA 
PANOGA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OPOMBE 

1. vpišite naziv izvajalca programa, 
2. vpišite priimek in ime tekmovalca, starostno kategorijo in ustrezne podatke 

o rangu, državi, kraju in datumu tekmovanju ter naziv športne panoge, 
3. za starostne kategorije in nivo tekmovanja uporabljajte spodnje oznake, 
4. v primeru udeležbe večjega števila tekmovalcev na mednarodnih 

tekmovanjih izpolnite še en obrazec. 
5. napišite tudi tiste kategorizirane športnike, ki so sodelovali na pripravah, 

tekmovanj pa se niso udeležili zaradi neizpolnjevanja norme (priložite 
dokazilo o evidentiranju kandidata za velika tekmovanja) 

Starostne kategorije (kratice) ČLANI; MLČL – mlajši člani; MLAD – mladinci; MLML – mlajši mladinci (kadeti) 

Nivo tekmovanja (kratice) SP – svetovno prvenstvo;   EP – evropsko prvenstvo;   UNI – univerzijada; 

 
SI – sredozemske igre;  WYOG - svetovne olimpijske igre mladih; EYOF – 
evropski olimpijski festival mladih;  

 SINŠ – svetovne igre neolimpijskih športov; 
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KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE  
IN INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE Z EKIPNIMI TEKMOVANJI 

Nastopi članskih klubskih ekip v evropskih pokalih ali ligi 

NAZIV IZVAJALCA  
NAZIV EKIPE  
NASTOP NA TEKMOVANJU PDP – pokal državnih prvakov        

 PPP – pokal pokalnih prvakov 

 ELP – evropska liga prvakov 

OPOMBA 

1. Označite ustrezno vrsto tekmovanja, na katerem je ekipa nastopila. 
2. Priložiti je treba dokazilo o osvojitvi naslova državnega oz. pokalnega 

prvaka. 
3. Priložiti je potrebno seznam članov ekipe, ki ne sme biti daljši kot ga 

določajo pravila mednarodne ŠZ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZA PRAVILNOST PODATKOV ODGOVARJA 

PRIIMEK IN IME  

 
 
Datum, ___________                       ŽIG                       Podpis _________________ 
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MERILA ZA VREDNOTENJE RAZVOJNIH DEJAVNOSTI 
PROGRAMI POSPEŠEVANJA VRHUNSKEGA ŠPORTA 

 
Pospeševanje vrhunskega športa predstavlja sofinanciranje priprav in nastopov športnikov in ekip na mednarodnih 
tekmovanjih, sofinanciranje program športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah in sofinanciranje 
kategoriziranih športnikov.  
Sredstva za pospeševanje vrhunskega športa se med prijavitelje razdelijo z internim razpisom, ki ga na osnovi sklepa 
organa izbranega izvajalca specifičnih športnih programov/področij LPŠ objavi izbrani izvajalec. Z razpisom se 
določi višina sredstev za posamezne (pod)programe. Sklep o višini dodeljenih sredstev izda organ izbranega 
izvajalca. 
Sofinancira se program pospeševanja vrhunskega športa športnikom, ki so člani društva (prijavitelja), ki izpolnjuje 
splošne pogoje upravičenega izvajalca LPŠ v MOV v tekočem letu. Višina sredstev razpisa za programe 
pospeševanja vrhunskega športa je 30.000,00 €, glede na sprejet Letni program športa MO Velenje za leto 2020. 
 

UDELEŽBA ŠPORTNIKOV IN EKIP NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH (MT) 
Sofinanciranje udeležbe športnikov in ekip na mednarodnih tekmovanjih se izvede, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 športna panoga je vključena v kriterije OKS-ZŠZ za kategorizacijo športnikov v RS,  

 mednarodna tekmovanja po teh merilih so: 
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE (IŠP) IN MISELNE IGRE (MI): 

o svetovno prvenstvo (SP), evropsko prvenstvo (EP), svetovne igre neolimpijskih športov (SINŠ), 
o univerzijada (UNI), sredozemske igre (SI), evropske olimpijske gre (EOG), 
o svetovne olimpijske igre mladih (WYOG), evropski olimpijski festival mladih (EYOF), 

KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE (KŠP) IN INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE Z EKIPNIM TEKMOVANJEM: 
o evropska pokalna tekmovanja (EPT) in/ali evropska liga prvakov (ELP),  

udeležba športnikov na MT v KŠP se sofinancira le v primeru, ko članska ekipa doseže zahtevani 
rezultat, ki ga pred objavo internega razpisa določi organ izbranega izvajalca specifičnih programov 
področij LPŠ. 

 v IŠP športnik udeležbo na mednarodnem tekmovanju dokaže s predložitvijo uradno potrjenih rezultatov. V 
KŠP se udeležba na tekmovanju prav tako potrdi s predložitvijo uradno priznanih rezultatov. 

 v IŠP se upoštevajo naslednje starostne kategorije: člani (ČL), mlajši člani – do 23 let (MLČ), mladinci – do 19 let 
(ML) in mlajši mladinci – do 17 let (KAD), pri KŠP pa samo ekipe članov (ČL). 

 
 

VADBA ŠPORTNIKOV Z IZPOLNJENO NORMO ZA NA STOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH (OI) 
Sofinancira se program vadbe športnikov, ki so izpolnili naslednje pogoje: 

 športnik tekmuje v individualni športni panogi, ima na dan prijave na razpis izpolnjeno normo za nastop na OI in 
je član društva (prijavitelja), ki izpolnjuje splošne pogoje upravičenega izvajalca LPŠ v MOV, 

 predloži potrdilo OKS-ZŠZ in/ali NPŠZ. 
 
 

PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV 
Sofinancira se dodatni program vadbe kategoriziranih športnikov, ki so izpolnili naslednje pogoje: 

 športnik v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS doseže status: 
o VŠ: mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in/ali olimpijskega razreda (OR),  
o KŠ: državnega (DR),  
o ŠVOM-P: športnika mladinskega (MLR), perspektivnega (PR). 

Program se ovrednoti, če je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo razpisa in je športnik 
naveden kot član društva s sedežem v MOV. 

 predloži potrdilo OKS-ZŠZ. 
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S sredstvi MOV se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 

VŠ: UDELEŽBA NA MT: individualne športne panoge materialni stroški/udeleženec 

VŠ: UDELEŽBA NA MT: kolektivne športne panoge materialni stroški/udeleženec 
VŠ: UDELEŽBA NA OI: individualne športne panoge materialni stroški/udeleženec 
VŠ: kategorizirani športniki MR, SR, OR materialni stroški/udeleženec 
KŠ: kategorizirani športniki DR materialni stroški/udeleženec 
ŠVOM: kategorizirani športniki MLR, PR materialni stroški/udeleženec 

 
 
 
 

PREGLEDNICA II-A POSPEŠEVANJE VŠ: IŠP IN MI 
MEDNARODNA TEKMOVANJA - ČLANI SP SINŠ EP, EOG UNI SI 

število udeležencev programa 1 1 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  40 30 20 15 10 
 
 
 

PREGLEDNICA II-B POSPEŠEVANJE VŠ: IŠP IN MI 
MEDNARODNA TEKMOVANJA - ML. KATEGORIJE SP SINŠ EP WYOG EYOF 

število udeležencev programa 1 1 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  20 15 10 10 8 
 
 
 
 

PREGLEDNICA II-C POSPEŠEVANJE VŠ: KŠP 
MEDNARODNA TEKMOVANJA - ČLANI ELP EPT 

število udeležencev programa 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  15 10 
 

v IŠP in KŠP je udeležba kategoriziranih športnikov na MT ovrednotena s korekcijskim faktorjem = 1,000, pri ostalih športnikih pa je korekcijski faktor = 0,750! 

v KŠP število športnikov v ekipi določajo pravila ustrezne mednarodne športne zveze 

ISTA MERILA VELJAJO TUDI ZA ŠPORTNIKE INVALIDE 
 
 
 
 

PREGLEDNICA II-D POSPEŠEVANJE VŠ: OI 
MEDNARODNA TEKMOVANJA - ČLANI OI  PARA OI 

število udeležencev programa 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  80 80 
 

PREGLEDNICA II-E POSPEŠEVANJE VŠ: KATEGORIZIRANI 

VRHUNSKI ŠPORT 
KATEGORIZACIJA 

MR 
KATEGORIZACIJA 

SR 
KATEGORIZACIJA 

OR 

število udeležencev programa 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  80 100 120 

KAKOVOSTNI ŠPORT IN ŠVOM-P 
KATEGORIZACIJA 

MLR 
KATEGORIZACIJA 

PR 
KATEGORIZACIJA 

DR 

število udeležencev programa 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC  10 40 20 
 


