Javni razpis za financiranje športnih programov v občini Slovenske Konjice
v letu 2017
(po Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice).

MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa v občini Slovenske Konjice

1. SPLOŠNE DOLOČBE
A. Razvrstitev športnih panog v skupine
1. skupina: individualne športe panoge , v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: kolektivni športi, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. športno rekreativni programi,
4. miselne igre.
B. Razvrstitev izvajalcev v razrede in programe
1. razred:
-

izvajalec mora imeti organizirano športno šolo (selekcije) vsaj v štirih zaporednih
starostnih stopnjah,
izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih
zvez z udeleženci športnih šol,
izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju
in igrati domače tekme v občini Slovenske Konjice .
2. razred:

-

izvajalec mora imeti organizirano športno šolo vsaj v dveh stopnjah enakih športnih
vsebin, za katere ni obvezno, da so zaporedne,
udeleženci športnih šol morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze
vsaj na področnem nivoju,
članska ekipa ni pogoj.
3. razred:

-

izvajalec ima organizirano športno šolo največ dveh stopenj (lahko tudi kombinirane
starostne stopnje), lahko tudi vsebinsko podobnih športnih ali interesnih vsebin,
udeleženci športnih šol se udeležujejo tekmovanj na različnih nivojih samo občasno,
članska ekipa ni pogoj.
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4. razred:
-

izvajalec nima organiziranih športnih šol , članstvo je interesno, namenjeno predvsem
rekreaciji in razvedrilu udeležencev , ki se ne vključujejo v uradna tekmovanja panožnih
športnih zvez.
5. razred:

-

izvajalcu športna dejavnost ni osnovna , organizira ali sodeluje pri izvedbi posameznih
projektov.

Izvajalci lahko, poleg organiziranih športnih šol, izvajajo tudi rekreativne programe v svoji
športni panogi.
O razdelitvi izvajalcev odloča strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Društva, ki imajo svoje panožne zveze in le te niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije,
ne morejo biti višje kot v tretjem razredu.
2. ŠPORTNE VSEBINE
2.1. Interesna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
- Zlati sonček
- Naučimo se plavati
- Ciciban planinec
- Občinska , medobčinska in področna šolska tekmovanja
- Športni programi, ki jih organizirajo izvajalci kot 60 urne programe za skupine z največ
20 in najmanj 10 udeležencev.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države, izvajalcu se sofinancira razlika, ki je
ne zagotovi država.
Programu »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za
izvedbo 20 urnega tečaja plavanja za skupino z največ 10 in najmanj 5 otroki.
Programu »Ciciban planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni
kader za organizacijo in izvedbo programa.
Pri izvedbi tekmovanj se financirajo sodniški stroški, stroški prevozov, stroški uporabe
objekta, pokali in priznanja udeležencem.
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Ostalim programom iz te vsebine se sofinancira najem objekta do 80 ur in strokovni
kader. Do financiranja objekta so upravičeni tisti izvajalci, ki dejansko plačujejo objekt in
izvajajo aktivnost na območju občine Slovenske Konjice.
Navedeni programi se sofinancirajo iz posebne proračunske postavke »Drugi programi« preko
Zavoda za šport, na podlagi upravičenega zahtevka in po predložitvi fotokopij dokazil.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Glede na prostorske potenciale v občini Slovenske Konjice in glede na razvitost posameznih
športov v občini, se sofinancirajo programi, ki se razdelijo v pet starostnih skupin v naslednjih
obsegih :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cicibani, cicibanke
mlajši dečki, mlajše deklice
starejši dečki, starejše deklice
kadeti, kadetinje
mladinci , mladinke
kombinirane skupine

min. 140 – 160 urni programi
min. 150 – 180 urni programi
min. 170 - 200 urni programi
min. 180 – 230 urni programi
min. 180 – 260 urni programi
min. 160 – 230 urni programi.

Ta obseg je določen za izvajalce v prvem razredu , za izvajalce v drugem in tretjem razredu je
lahko čas trajanja programov za 20% nižji od minimalno predpisanega.
Sofinancirajo se dejansko izvedeni programi a le do maksimalno časovno opredeljenih.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
izvedbo programov. Zahteve in pogoje določa panožna športna zveza in so razdeljeni v dve
skupini:
-

individualni športi in miselne igre: najmanj 10 vadečih v skupini.
Skupinam, kjer je vadečih 15 ali več, se prizna dodatnih 20% točk.
kolektivni športi: najmanj 12 vadečih v skupini.
Skupinam, kjer je vadečih 18 ali več, se prizna dodatnih 15 % točk .

Sofinancirajo se stroški izvajalcem s točkovanjem, ki so razvrščeni v razrede 1-3 kot sledi:
1. razred
Pri izračunu se upošteva obseg programa , ki ne sme presegati maksimalno določenega.
Korekcijski faktor za skupine v prvem razredu je 1.
Skupina

Objekt

Vadba

Cicibani do 6 let
Cicibani do 8 let

2
2

5
5

Ostalo Skupaj
točk
3
4

Kor.
faktor
1
1

Skupaj
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Cicibani do 10 let
Ml. dečki-deklice
St. dečki – deklice
Kadeti – kadetinje
Mladinci – mladinke

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

4
6
7
7
7

1
1
1
1
1

2. razred
Pri izračunu se upošteva obseg programa, ki ne sme presegati maksimalno določenega.
Korekcijski faktor za skupine v drugem razredu je 0,75.
Skupina

Objekt Vadba

Cicibani
Ostale skupine

2
2

5
5

Ostalo Skupaj
točk
2
3

Kor.
faktor
0,75
0,75

Skupaj

3. razred
Pri izračunu se upošteva obseg programa, ki ne sme presegati maksimalno določenega.
Korekcijski faktor za skupine v 3. razredu je 0,6.
Skupina
Objekt
Vadba
Ostalo
Skupaj
Kor.
Skupaj
točk
faktor
Ena od starostnih skupin 2
5
2
0,6
– tudi kombinirana
Do točk iz naslova najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki
najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Slovenske Konjice.
2.3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih do naslova državnega prvaka.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
-

v letnem programu imajo priznano sofinanciranje športnih šol (razred 1-3),
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez,
imajo redno vadbo vsaj 3 x tedensko,
v ekipnih športih nastopajo v ligah s vsaj 12 tekmami in domače tekme igrajo v občini
Slovenske Konjice.

Na lokalni ravni se sofinancira najem ( 2 točki/uro) objekta do 320 ur programa.
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Do sofinanciranja najemnin so upravičeni izvajalci, ki so dejansko plačniki najemnin in
poteka njihova vadba na območju občine Slovenske Konjice.
2.4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo
včlanjene športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, navedene v zadnjih
obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije pred datumom razpisa za sofinanciranje
programov športa v občini. Prav tako so upravičeni do sofinanciranja člani izvajalca ki
nastopajo v disciplinah, ki niso na rednem sporedu Olimpijskih iger in predložijo potrdilo o
kategorizaciji panožnih zvez.
Za kategorizirane športnike v individualnih športih se izvajalcem nameni:

-

športnik s kategorizacijo svetovnega razreda
športnik s kategorizacijo mednarodnega razreda
športnik s kategorizacijo državnega ali perspektivnega razreda

Olim. / Neolim.
500/300
400/200
300/150

Za športnike, ki nastopajo v kolektivnih športih se opredeljeno število točk korigira s
faktorjem 0,6.
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci za člane, ki so uradno registrirani kot tekmovalci
izvajalca pri nacionalni zvezi.
Do sofinanciranja iz tega naslova so upravičeni tudi izvajalci športnih programov izven
občine za svoje člane, ki imajo stalno prebivališče v občini Slovenske Konjice.
2.5. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se izvajalcem sofinancirajo 80 urni programi za skupine, ki
štejejo najmanj 20 članov in članic vseh starostnih skupin v različnih športnih panogah .
Posamezni izvajalec je upravičen sofinanciranja največ dveh športnih vsebin.
Sofinancira se najemnina objekta. Za programe, ki so namenjeni starostnikom, se sofinancira
tudi strokovni kader.
V to skupino se razvrščajo izvajalci programov športa četrtega razreda.
Sofinancira se :
- objekt 2 točki/uro
- za starostnike se sofinancira strokovni kader 3 točke/uro.
Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki objekta.
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Planinskim društvom se sofinancira organizacija in izvedba množičnih planinskih pohodov, ki
jih organizirajo na območju občine Slovenske Konjice. Posamezni pohod ovrednoti do 100
točk. Posameznemu izvajalcu se prizna največ 5 pohodov.
2.6. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne
skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80 urne programe za skupino
z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Sofinancira se :
- objekt 2 točki/uro
- strokovni kader 4 točke/uro.
Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki objekta.
2.7. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
V prilagojene programe športne vzgoje se lahko, glede na interes in zmožnosti, vključujejo
otroci in mladi z motnjami v razvoju, ki imajo stalno bivališče v občini. Do sofinanciranja teh
programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe vsaj enkrat na teden, najmanj 32
tednov letno. Pogoj za sofinanciranje je organizirana vadba v skupini, ki šteje najmanj 8
udeležencev. Sofinancira se ( obsegu programa, vendar največ 80 ur letno) strokovni kader in
objekt, prav tako pa tudi udeležba na tekmovanjih.
Sofinancira se:
- objekt 2 točki/uro
- strokovni kader 5 točk/uro.
Do sofinanciranja najema objekta so upravičeni izvajalci, ki so dejanski plačniki objekta.
3. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
3.1. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na lokalni ravni se sofinancira šolanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Sofinancira se kotizacije za programe izobraževanja , usposabljanja ter obnavljanja licenc do
višine največ 50% stroškov, na osnovi predloženih dokazil. Maksimalno število točk za
posameznega izvajalca je 500.
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3.2. Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje, posodabljanje in
investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Javni športni objekti, ki jih upravlja Zavod za
šport se financirajo iz posebne postavke v občinskem proračunu. Izvajalcem športa , ki so
upravljavci športnih objektov v občinski lasti, se sofinancirajo stroški obratovanja in
vzdrževanje teh objektov. Višina sredstev se opredeli v javnem razpisu za sofinanciranje
programov športa.
3.3. Delovanje društev in športnih zvez , organiziranih na lokalnem nivoju
Športna društva se lahko na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Za kritje osnovnih
materialnih stroškov se društvom in športnim zvezam prizna določeno število točk, katero je
odvisno od števila registriranih članov s plačano članarino.
Točke / članstvo:
- do 20 članov
- do 50 članov
- do 100 članov
- nad 100 članov

100 točk
130 točk
160 točk
200 točk.

Izvajalcem, katerim športna dejavnost ni osnovna, se nameni 80 točk.
3.4. Informiranje, propaganda in založniška dejavnost v športu
Namen te dejavnosti je popularizacija športa, rekreacije in zdravega načina življenja v lokalni
skupnosti ter izdaja publikacij vezanih na omenjene vsebine. Lokalna skupnost sofinancira
dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih občasnih športno – rekreativnih publikacij
ter propagandno gradivo, na temo športnih dejavnosti, največ do višine 30 % stroškov.
3.5. Športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen
Zakona o športu, prireditve na državnem nivoju, medobčinske , občinske in ostale prireditve,
ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, povečujejo športno aktivnost v občini in
imajo promocijski učinek za šport, turizem ter ostalo gospodarstvo.
Velike mednarodne prireditve , kot jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, se
sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev je odmevna v širšem prostoru,
- je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
- udeležujejo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
- se delno ali v celoti odvija v občini Slovenske Konjice.
Število točk: do 450.
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Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Slovenske Konjice,
- prireditev je na programu nacionalne športne zveze,
- na njih nastopajo tudi športniki občine Slov.Konjice.
Število točk: do 300.
Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Slovenske Konjice,
- prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
- je odmevna pri občanih in dostopna vsem,
- na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Število točk: do 150.
3.6. Najemnine športnih objektov
Za določen obseg posameznih programov, ki so opredeljeni v teh merilih, se lahko sofinancira
najem športnih objektov v primeru, da javni športni objekti v občini ne zadoščajo za
realizacijo minimalno določenih kriterijev. Praviloma se sofinancira samo najem športnih
objektov na območju občine. Izvajalec te naloge je lahko samo Zavod za šport Slovenske
Konjice, ki tudi usklajuje termine koriščenja javnih športnih objektov z izvajalci športa v
občini.
Pri določitvi terminov se prednostno upošteva naslednje:
- razvrstitev izvajalca v razred,
- množičnost udeležencev posameznega izvajalca,
- minimalni obseg programa.
Na nivoju lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo tudi druge športne vsebine, ki so posebej
opredeljene v letnem programu športa občine Slovenske Konjice in niso zajete v teh merilih.
Merila za vrednotenje se upoštevajo pri razpisu za leto 2017. Zavod za šport pripravi razpisno
dokumentacijo v skladu s sprejetimi merili.
Številka:
Slovenske Konjice,
Občina Slovenske Konjice
Župan
Miran Gorinšek

