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POGOJI, MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LPŠ V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2022
IZHODIŠČNE DOLOČBE
Za uresničevanje javnega interesa v športu je s Pogoji, merili in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljen način
vrednotenja športnih programov/področij, ki so sofinancirani na osnovi izvedbe javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) v letu
2022. Merila so sestavni del LPŠ 2022.
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.
Upravičeni izvajalci LPŠ 2022 so prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ v Mestni
občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) in sicer:
 imajo sedež v MOV (v primeru organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se upošteva število članov s stalnim
prebivališčem v MOV),
 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj dve (2) leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi (ena od
dejavnosti je izvajanje športnih programov) in tako dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo registrirano na športnem področju več kot dve (2) leti in je najmanj
tako dolgo že delovalo na območju MOV,
 izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ 2022, se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse
razpisne pogoje,
 imajo za prijavljene športne programe/področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje, ustrezno izobražen
ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu in izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
viri prihodkov in stroškov za izvedbo programov ter urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco
o udeležencih programov,
 imajo za prijavljene športne programe organizirano redno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko
kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s temi merili drugače določeno.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

POSEBNA POGOJA V LETU 2022:
Prijavitelji pridobijo status upravičenega izvajalca LPŠ za tekmovalne programe, če v letu 2022 izpolnjujejo naslednje
posebne pogoje:
 imajo najmanj 30 članov društva, od katerih jih ima vsaj 20 stalno bivališče v MOV,
 imajo pri kandidaturi za sofinanciranje tekmovalnih športnih programov najmanj tri (3) skupine v različnih starostnih
kategorijah, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih NPŠZ.
Če pogojema ni zadoščeno, lahko izvajalci kandidirajo samo za sofinanciranje netekmovalnih športnih programov.

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, netekmovalni programi,
ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi (z zametki tekmovalnih programov),
ŠV-PP: športna vzgoja otrok in mladine: netekmovalni programi otrok s posebnimi potrebami,
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: tekmovalni programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
KŠ: tekmovalni programi kakovostnega športa,
VŠ: dodatni tekmovalni programi vrhunskega šport,
ŠI: netekmovalni programi športa invalidov,
RE: netekmovalni programi športne rekreacije,
ŠSTA: netekmovalni programi športa starejših.

RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV, PANOG IN IZVAJALCEV
Športni programi, panoge in izvajalci v tekmovalnem športu se v postopku vrednotenja razvrstijo glede na
uspešnost/konkurenčnost, razširjenost in pomen za lokalno okolje na osnovi naslednjih meril:
 ŠTEVILO VADEČIH: število z JR priznanih popolnih tekmovalnih skupin izvajalca,
 KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA: število usposobljenih/izobraženih trenerjev za delo v športu,
 KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE: ponderirano število kategoriziranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ
(MLR=DR=1 točka; PR=2 točki; MR=3 točke; SR=4 točke; OR=5 točk),
 NACIONALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE: število registriranih športnikov NPŠZ po podatkih OKS-ZŠZ,
 RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE: število registriranih športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ,
 POMEN ŠPORTNE PANOGE ZA LOKALNI OKOLJE: število let neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES.
Komisija za izvedbo JR v postopku vrednotenja prispelih prijav (4. in 5. merilo za razvrščanje) lahko poleg podatkov, ki so
na voljo na OKS-ZŠZ, preveri istovetnost podatkov tudi pri NPŠZ. Na osnovi primerjave pridobljenih podatkov sprejme
končno odločitev glede točkovanja za razvrstitev panoge v kakovostni razred.

PREGLEDNICA A

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG IN IZVAJALCEV

ŠTEVILO VADEČIH

1 skupina

2-3 skupine

4-5 skupin

6-7 skupin

8 + skupin

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

5

10

15

20

25

KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA (1)

1-2 trenerja

3-4 trenerji

5-6 trenerjev

7-8 trenerjev

9 + trenerjev

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

5

10

15

20

25

KONKURENČNOST: KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (2)

1-5 točk

6-10 točk

11-20 točk

21-30 točk

31 + točk

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

10

20

30

40

50

RAZŠIRJENOST: REGISTRIRANI NPŠZ (3)

0-500
registriranih

501-1.000

1.001-2.000

2.001-3.000

3.001 +
registriranih

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

5

10

15

20

25

RAZŠIRJENOST: REGISTRIRANI DRUŠTVO

0-25
registriranih

26-50

51-75

76-100

101 +
registriranih

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

10

20

30

40

50

TRADICIJA: NEPREKINJENO DELOVANJE V LETIH

2-9 let

10-19 let

20-29 let

30-44 let

45 + let

TOČKE ZA RAZVRSTITEV

5

10

15

20

25

(1) - upoštevajo se podatki o trenerjih z odločbo MIZŠ in veljavno trenersko licenco za tekočo tekmovalno sezono
(2) - upoštevajo se podatki www.olympic.si o kategoriziranih športnikih na dan objave JR
(3) - upoštevajo se podatki www.olympic.si o registriranih športnikih na dan objave JR; ločeno po spolu (M - Ž) in po panogah znotraj NPŠZ (SZS: alpsko, skoki, biatlon…)

Z merili za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 200 točk. Izvajalce se na osnovi zbranih točk razdeli v tri (3)
kakovostne skupine:
 1. kakovostna skupina: 150 – 200 zbranih točk
 2. kakovostna skupina: 090 – 145 zbranih točk
 3. kakovostna skupina: 000 – 085 zbranih točk
Komisija lahko na predlog Športne zveze Velenje z argumentirano obrazložitvijo v višjo kakovostno skupino uvrsti največ
do dve (2) društvi, ki ne dosežeta zadostnega števila točk (velja za obe višji kakovostni skupini).
Razvrstitev v kakovostne skupine vpliva na:
 določitev skupnega korekcijskega faktorja za vrednotenje tekmovalnih športnih programov:
(1 skupina: korekcijski faktor = 3,000; 2. skupina: korekcijski faktor = 2,000; 3. skupina: korekcijski faktor = 1,000)
Vsi netekmovalni športni program izvajalcev (ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠI, RE, ŠSta) so pri vrednotenju izenačeni s 3. kakovostno
skupino (korekcijski faktor = 1,000).
 določitev velikosti skupine pri individualnih športnih panogah (IŠP) in miselnih igrah (MI) – preglednice B.
 prednostno obravnavo pri vrednotenju nadpovprečnih športnih dosežkov.

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
SPLOŠNI POGOJI
Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
 LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV (število ur vadbe; 1 ura = 60 minut):
Z merili je vsem skupinam športnih programov določen letni obseg vadbe. Vsakemu prijavljenemu programu
(vadbeni skupini) se prizna tolikšen letni obseg vadbe, kot je napovedan ob prijavi na JR, vendar največ toliko, kot je
določeno z merili (preglednice št. 1 do 6).
 VKLJUČENOST UDELEŽENCEV: isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu.



VELIKOST VADBENE SKUPINE (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 B-1

VELIKOST SKUPINE: PROGRAMI ŠV-PRO, ŠV-PP, RE, ŠI, ŠSTA

MINIMALNO ŠTEVILO VKLJUČENIH

ŠV-PRO:
do 5 in do 15

ŠV-PRO:
od 16 in do 19

ŠV-PP

RE

ŠI, ŠSTA

vse vrste netekmovalnih programov

10

12

8

12

10

PREGLEDNICA B-2

VELIKOST SKUPINE: PROGRAMI ŠV-PRI

MINIMALNO ŠTEVILO VKLJUČENIH
individualne športne panoge/miselne igre (1)
individualne športne panoge/miselne igre (2)
kolektivne športne panoge (3)
kolektivne športne panoge (4)

ŠV-PRI;
U-7/8

ŠV-PRI:
U-9/10

ŠV-PRI:
U11/12

8
10
8
10

8
10
8
10

8
10
8
10

(1) vse IŠP/MI: 1. in 2. kakovostna skupina razvrščanja
(2) vse IŠP/MI: 3. kakovostna skupina razvrščanja
(3) vse KŠP: 1. in 2. kakovostna skupina razvrščanja
(4) vse KŠP: 3. kakovostna skupina razvrščanja

PREGLEDNICA B-3
MINIMALNO ŠTEVILO VKLUČENIH
individualne športne panoge/miselne igre (1a)
individualne športne panoge/miselne igre (1b)
individualne športne panoge/miselne igre (2)
kolektivne športne panoge (3)
kolektivne športne panoge (4)

VELIKOST VADBENE SKUPINE: PROGRAMI ŠV-USM, KŠ
ŠV-USM:
U-12/13

ŠV-USM:
U-14/15

U-16/17; U-18/19

6
8
8
12
12

6
8
8
12
16

4
6
8
12
16

ŠV-USM:

KŠ: ČLANI/CE

4
6
8
12
16

(1A) IŠP/MI: 1. kakovostna skupina razvrščanja
(1B) IŠP/MI: 2. In 3. kakovostna skupina razvrščanja
(2) IŠP/MI, ki uveljavljajo rezultate ekipe (ne glede na razvrščanje): KEGLJANJE, BALINANJE, ŠAH…
(3) KŠP: dvoranski športi (ne glede na razvrščanje): KOŠARKA, ODBOJKA, ROKOMET, FUTSAL, FLOORBALL
(4) KŠP: kolektivni športi, ki se izvajajo na zunanjih igriščih (ne glede na razvrščanje): NOGOMET, RAGBI, BASEBALL (tudi HOKEJ)



IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKOVNEGA KADRA (korekcija strokovni kader):
različni športni programi zahtevajo različno angažiranost različno izobraženega/usposobljenega strokovnega kadra.
Z merili so določene naslednje stopnje vrednotenja:
o stopnja 1: vodja ima ODLOČBO MIZŠ za delo v športu in vodi programe: ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠI, RE, ŠSTA.
o stopnja 2: vodja ima ODLOČBO MIZŠ za delo v športu in vodi programe: ŠV-PRI,
o stopnja 3: vodja ima ODLOČBO MIZŠ za delo v športu in vodi programe: ŠV-USM.
V 2022 se upošteva priporočilo MIZŠ z dne 17.09.2021!

PREGLEDNICA C



KOREKCIJA: STROKOVI KADER

STROKOVNI KADER

stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

korekcijski faktor strokovni kader

0,300

0,500

0,700

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA (korekcija športni objekt):
športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih z različnimi stroški uporabe in/ali najema.
MOV zagotavlja brezplačno uporabo v/na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki se nahajajo v
občini in katerih lastnik je MOV (v upravljanju ŠRZ Rdeča dvorana).
Brezplačna uporaba se zagotavlja do višine z LPŠ priznanega letnega obsega ur vadbe po programih.
Športnim programom, ki se znotraj meja MOV izvajajo v plačljivih športnih objektih in površinah za šport v naravi, se
sofinancira uporaba/najem, če prijavitelj ob prijavi na JR predloži dokumente, ki nedvoumno dokažejo nastanek
stroškov za uporabo/najem športnega objekta (pogodba o uporabi/najemu, kopija računa za uporabo, dokazilo o
lastništvu, kopija računov o obratovalnih stroških na objektu).
PLAČLJIVI ŠPORTNI OBJEKTI V MOV:

o
o
o

SKUPINA 1: dvorane in telovadnice v lasti MOV in upravljanju OŠ, KS, drugih,
SKUPINA 2: športna dvorana srednješolskega centra Velenje,
SKUPINA 3: drugi športni objekti v MOV (konjeniški center, teniška igrišča…).

PREGLEDNICA D1

KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT V MOV

ŠPORTNI OBJEKT V MOV

skupina 1

korekcijski faktor športni objekt

skupina 2

skupina 3

0,100 - 0,600 0,200 - 1,200 0,300 - 1,800

Sofinancira se tudi uporaba/najem športnih objektov in površin za šport v naravi izven meja občine, če v MOV ni
ustreznih objektov za izvedbo (zimski športi, igrišče za golf) in če prijavitelj ob prijavi na JR predloži dokument, ki
nedvoumno dokaže nastanek stroškov za uporabo/najem športnega objekta (pogodba o uporabi/najemu, kopija
računa za uporabo).
PLAČLJIVI ŠPORTNI OBJEKTI IZVEN MEJA MOV:
o SKUPINA 1: poligoni za zimske športe (alpsko smučanje, deskanje na snegu, smučarski skoki),
o SKUPINA 2: travnata in druga zunanja igrišča (golf),
o SKUPINA 3: drugi športni objekti in površine.

PREGLEDNICA D1

KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT IZVEN MOV

ŠPORTNI OBJEKT IZVEN MOV
korekcijski faktor športni objekt

skupina 1

skupina 2

skupina 3

0,600 - 3,600 0,200 - 1,200 0,100 - 0,600

Višino korekcijskega faktorja za vsak objekt in vsako priznano vadbeno skupino določi Komisija za izvedbo JR in
je odvisna od:
o dejanskega stroška uporabe objekta (cena na uro), ki jo prijavitelji dokazujejo z dokumenti ob prijavi na JR,
o načina uporabe objekta (uporaba istega termina za več vadbenih skupin hkrati ali uporaba več različnih objektov
za isto vadbeno skupino),
o razvrstitve prijavitelja (in njegovih vadbenih skupin) v različne kakovostne ravni.


MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE TEKMOVALNIH PROGRAMOV (korekcija materialni stroški):
Ob izvedbi športnih programov nastajajo materialni stroški (oprema, prevozi, sodniki…). Z merili je opredeljeno
sofinanciranje MS zgolj za tekmovane skupine ŠV-USM ter za vse KATEGORIZIRANE športnike. Skupno število točk za
MS predstavlja priznani letni obseg vadbe pomnožen s pripadajočim korekcijskim faktorjem.
MS se sofinancirajo samo eni (1) tekmovalni skupini znotraj starostne kategorije v KŠP in dvema (2) v IŠP.

PREGLEDNICA E



KOREKCIJA: MATERIALNI STROŠKI

ŠPORTNI PROGRAMI: MS

ŠV-USM:
U-12/13

ŠV-USM:
U-14/15

ŠV-USM:
U-16/17

ŠV-USM:
U-18/19

kategorizirani

korekcijski faktor materialni stroški

0,300

0,500

0,750

1,000

1,000

ŠTEVILO PRIZNANIH ŠPORTNIH PROGRAMOV (vadbenih skupin) NA IZVAJALCA:
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu v letu 2021 prizna do največ:
o ŠV-PRO: štiri (4) skupine skupaj v programih do 6 in/ali do 15 let,
o ŠV-PRO: dve (2) skupine skupaj v programih od 16 do 19 let,
o ŠV-PRI (pripravljalni): šest (6) skupin skupaj v programih od U-7 do U-11,
o ŠV-PP: štiri (4) skupine skupaj v programih za otroke/mladino s posebnimi potrebami,
o ŠV-USM: dve (2) skupine v vsakem od programov U-12/13, U-14/15, U-16/17 In U-18/19,
o KŠ: po ena (1) skupina (ločeno člani in članice),
o ŠI: največ štiri (4) skupine,
o RE: največ štiri (4) skupine,
o ŠSTA: največ dve (2) skupini.

MERILA ZA VREDNOTENJE
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE
Prostočasni programi predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti
mladih. Raznolikost izvajalcev omogoča pestro kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje prednost programom
športnih društev. Celoletni programi praviloma potekajo najmanj 36 tednov v letu (oz. 80 ur).
Pri prostočasnih dejavnostih ločimo programe, ki so izključno namenjeni aktivnemu preživljanju prostega časa
(prostočasni: ŠV-PRO) in programe, ki že vsebujejo zametke tekmovalnih športnih programov (pripravljalni: ŠV-PRI).
S sredstvi MOV se sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRO: celoletni prostočasni športni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1A

ŠV-PRO

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI

ŠV-PRO
do 6; do 15

ŠV-PRO
od 16 do 19

2
40

2
40

80
80

80
80

število ur vadbe/tedensko
število tednov

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

S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni športni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1B
CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI
število ur vadbe/tedensko
število tednov

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

ŠV-PRI
ŠV-PRI:
U-7/8

ŠV-PRI:
U-9/10

ŠV-PRI:
U-11/12

2
40

3
40

4
40

80
80

120
120

160
160

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Programi ŠV-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami
in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.
Celoletni programi ŠV-PP praviloma potekajo najmanj 36 tednov v letu (oz. 80 ur).
S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PP: celoletni prostočasni športni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 2

ŠV-PP

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI PP

ŠV-PP
vsi programi

število ur vadbe/tedensko
število tednov

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

2
40

80
80

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

ŠV-USM predstavlja športne programe, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo
načrtno skrb za mlade športnike.
V programe ŠV-USM so lahko vključeni le mladi športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1 in nastopajo na uradno
priznanih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Priznani letni obseg vadbe (najmanj 40 tednov
v letu) je odvisen od razvrstitve programa, panoge, izvajalca glede na konkurenčnost, razširjenost in pomen za
lokalno okolje (preglednica A).
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
program dodatne športne vadbe (izražen v dodatnih točkah), ki se ovrednoti samo 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 MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-USM: celoletni programi tekmovalnih skupin
ŠV-USM: dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader, MS/skupina
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 3A

ŠV-USM: 1. KAKOVOSTNA SKUPNA

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
(IZVAJALCI 1. KAKOVOSTNE SKUPINE)

ŠV-USM:
U-12/13

ŠV-USM:
U-14/15

ŠV-USM:
U-16/17

ŠV-USM:
U-18/19

število ur vadbe/tedensko

6
40

7
40

8
40

9
40

240
240
240

280
280
280

320
320
320

360
360
360

število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 3B

ŠV-USM: 2. KAKOVOSTNA SKUPINA

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
(IZVAJALCI 2. KAKOVOSTNE SKUPINE)

ŠV-USM:
U-12/13

ŠV-USM:
U-14/15

ŠV-USM:
U-16/17

ŠV-USM:
U-18/19

število ur vadbe/tedensko

4
40

4,5
40

5
40

5,5
40

160
160
160

180
180
180

200
200
200

220
220
220

število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 3C

ŠV-USM: 3. KAKOVOSTNA SKUPINA

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
(IZVAJALCI 3. KAKOVOSTNE SKUPINE)

ŠV-USM:
U-12/13

ŠV-USM:
U-14/15

ŠV-USM:
U-16/17

ŠV-USM:
U-18/19

število ur vadbe/tedensko

2,5
40

3
40

3,5
40

4
40

100
100
100

120
120
120

140
140
140

160
160
160

število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 3D

ŠV-USM: KATEGORIZIRANI

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV

kategorizirani
MLR

kategorizirani
PR

število udeležencev programa

1

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

20

80

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM in VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra.

V programe KŠ so lahko vključeni le športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1, nastopajo v uradno priznanih
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih
športnikov. Priznani letni obseg vadbe (najmanj 40 tednov v letu) je odvisen od razvrstitve programa, panoge, izvajalca
glede na konkurenčnost, razširjenost in pomen za lokalno okolje (preglednica A).
Odrasli športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna program dodatne športne vadbe
(izražen v dodatnih točkah), ki se ovrednoti samo 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 MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt/skupina
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 4A

KŠ

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
(IZVAJALCI VSEH KAKOVOSTNIH SKUPIN)

ČLANI/CE
III. skupina

ČLANI/CE
II. skupina

ČLANI/CE
I. skupina

število ur vadbe/tedensko
število tednov

4
40

6
40

8
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

240

320

PREGLEDNICA ŠT. 4B

KŠ - KAT

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV

kategorizirani
DR

število udeležencev programa

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

40

PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA
VŠ predstavlja eno naj višjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa zajema programe
priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
RS pridobili naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).
Vrhunskim športnikom s statusom OR, SR in/ali MR se priznajo dodatni programi športne vadbe, ki se sofinancirajo 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. Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ.
S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 5

VŠ

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV

kategorizirani
MR

kategorizirani
SR

kategorizirani
OR

število udeležencev programa

1

1

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

120

160

200

ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH
ŠI predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne (rekreacija, tekmovanja,
paraolimpijski športi) učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri
prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi spodbuja povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi.

RE je smiselno nadaljevanje ŠV-PRO ter KŠ in je skupek raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad
20 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. Programi RE predstavljajo najširšo
in najpestrejšo izbiro celoletne organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika redna športna vadba
predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske
energije.
Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 36 tednov v letu (oz. 80 ur).
S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠI: celoletni netekmovalni programi
RE: celoletni netekmovalni programi
ŠSTA: celoletni netekmovalni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt, strokovni kader/skupina
športni objekt, strokovni kader/skupina
športni objekt, strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 6

ŠI

RE

ŠSTA

CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI

ŠPORT
INVALIDOV

ŠPORTNA
REKREACIJA

ŠPORT
STAREJŠIH

2
40

2
40

2
40

80
80

80
80

80
80

število ur vadbe/tedensko
število tednov

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

VREDNOTENJE ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

Športna društva so temelj slovenskega modela športa in predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik
športa. So interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje
interese v športu.
Pri vrednotenju področja delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila:
 DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI: tradicija neprekinjenega delovanja podatki AJPES (1 leto = 5 točk; največ 200 točk),
 ORGANIZIRANOST: število aktivnih članov po podatkih izvajalca (1 član = 1 točka, največ 100 točk),
 KONKURENČNOST: število registriranih športnikov po podatkih OKS-ZŠZ (1 športnik = 2 točki, največ 100 točk).
S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev na lokalni ravni

MERILO ZA VREDNOTENJE:
MS/LETO in/ali ČLAN in/ali SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 7

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

TRADICIJA V
LETIH (AJPES)

AKTIVNO
ČLANSTVO

REGISTRIRANI
ŠPORTNIKI

5
0
0
100

0
1
0
100

0
2
0
100

točke/leto
točke/član - športnik
točke/skupina

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
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.

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE:
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na mednarodnem in državnem nivoju ter druge množične športne
prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega
prebivalstva. Udeležba posameznikov in ekip na uradno potrjenih tekmovanjih NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Z LPŠ/JR je določen skupni obseg sredstev za sofinanciranje športnih prireditev ter skupno število sofinanciranih športnih
prireditev na izvajalca (največ 3, če je od tega ena mednarodna športna prireditev, sicer pa največ dve).
S sredstvi MOV se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE
športne prireditve občinskega, državnega in mednarodnega pomena

PREGLEDNICA ŠT. 8

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/prireditev

ŠPORTNE PRIREDITVE

MNOŽIČNOST: število udeležencev

do 50

51 - 100

101 - 200

200 +

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

20

40

60

80

Izhodišče vrednotenja športnih prireditev je MNOŽIČNOST oziroma število udeležencev, ki se korigira z naslednjimi
korekcijskimi faktorji:

PREGLEDNICA ŠT. 9

KOREKCIJA: PRIREDITVE

RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE

občinsko

regionalno

državno

mednarodno

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,250

0,500

1,000

2,000

USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen

izvajalec ni ŠD

ŠD:
netekmovalno

ŠD:
tekmovalno

ŠD: uradno DP

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,250

0,500

0,750

1,000

POMEN ZA LOKALNO OKOLJE; tradicija

0 - 5 let

6 - 15 let

16 - 30 let

31 let +

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,250

0,500

1,000

2,000

VREDNOTENJE NADPOVPREČNIH ŠPORTNIH DOSEŽKOV
Med nadpovprečne športne dosežke prištevamo rezultate članskih ekip (in posameznikov v članski konkurenci), ki so v
pretekli tekmovalni sezoni izstopali v državnem in/ali mednarodnem merilu. Izvajalci iz 3. kakovostne skupine niso
upravičeni do sofinanciranja nadpovprečnih športnih dosežkov, razen v primeru, ko imajo športnike MR, SR ali OR.
V letu 2022 se sredstva za nadpovprečne športne dosežke razdelijo v razmerju: KŠP (80 %) ter IŠP/MI (20 %). Sofinancirajo
se stroški izvedbe programa na osnovi naslednjih meril:






KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE:
o končna uvrstitev članske ekipe znotraj odstotka vseh uvrščenih ekip na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ.
o število vseh sodelujočih ekip na uradnem državnem prvenstvu članov (vse državne lige)
o ponderirano število kategoriziranih športnikov: DR, MR, SR, OR, pri čemer velja:
DR=1 točka; MR=3 točke; SR=4 točke; OR=5 točk.
INDVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE:
o ponderirano število kategoriziranih športnikov: DR, MR, SR, OR, pri čemer velja:
DR=1 točka; MR=3 točke; SR=4 točke; OR=5 točk.
KOREKCIJSKI FAKTOR: upošteva se rezultat razvrstitve izvajalca glede na konkurenčnost, razširjenost ter pomen za
lokalno okolje (preglednica A):
o 1. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 3,000
o 2. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 2,000,
o 3. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 1,000.

S sredstvi MOV se sofinancirajo:
NADPOVPREČNI ŠPORTNI DOSEŽKI: KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
udeležba članskih ekip na ekipnih DP

PREGLEDNICA ŠT. 10 A
rezultat članske ekipe v DP

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/izvajalec

NADPOVPREČNI DOSEŽKI - KŠP
DP < 50 %

DP < 30 %

DP < 10 %

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/IZVAJALEC

100

200

400

število VSEH nastopajočih članskih ekip v NPŠZ

0 do 20

21 do 49

50 in več

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/IZVAJALEC

100

200

300

ponderirano število kategoriziranih: DR, MR, SR, OR

kategorizirani
ponderirano

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/IZVAJALEC

1

kategorizirani športniki po
podatkih OKS-ZŠZ (veljavni
seznam na dan objave JR )

S sredstvi MOV se sofinancirajo:
NADPOVPREČNI ŠPORTNI DOSEŽKI: INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
ponderirano število kategoriziranih športnikov: DR, MR, SR, OR

PREGLEDNICA ŠT. 10 B

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/izvajalec

NADPOVPREČNI DOSEŽKI - IŠP in MI

ponderirano število kategoriziranih: DR, MR, SR, OR

kategorizirani
ponderirano

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/IZVAJALEC

1

kategorizirani športniki po
podatkih OKS-ZŠZ (veljavni
seznam na dan objave JR)

