
1 

LPŠ OBČINE TOLMIN 2019 -  POGOJI IN MERILA VREDNOTENJA PROGRAMOV IN PODROČIJ 

Priloga k LPŠ občine Tolmin 2019 
 

POGOJI IN MERILA  
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PODROČIJ IZ LPŠ V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2019  

  
 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2019 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) opredeli način 
vrednotenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirani na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR) za 2019.  
  

 

1. ŠPORTNI PROGRAMI  
 

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, 
znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno 
organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut.  
 

 

 Za leto 2019 so določeni naslednji SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA športnih programov:  

A - isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko vrednoti le v enem (1) športnem programu,  
 
B - različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih 
(če je vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša; če je vključenih več, to ne 
vpliva na dodatno vrednotenje programa; (= koeficient popolnosti skupine).  
  

PREGLEDNICA A-1  VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH  

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:          ŠVOM 
prostočasno  

do 6 let: ŠVO  
prostočasno 

do 11 let: ŠVO  
prostočasno   

do 15 let: ŠVO  
prostočasno  

do 19 let: ŠVM 
prostočasno 

 velikost skupine/minimalno število vključenih  10  15  15  15  
NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:           

ŠI, RE, ŠSta  
ŠPORT ŠTUDENTOV 

ŠŠtu 
ŠPORT INVALIDOV  

ŠI 
ŠPORTNA REKREACIJA 

RE  
ŠPORT     STAREJŠIH 

ŠSta  
 velikost skupine/minimalno število vključenih  15  10  15  10  

  

PREGLEDNICA A-2  VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH  

PRIPRAVLJALNI ŠPORTNI PROGRAMI:           ŠVO 
usmerjeni (6 do 11 let)  

PRIPRAVLJALNI    
(6 – 7 let):  

PRIPRAVLJALNI    
(8 let):   

PRIPRAVLJALNI    
(9 let):  

PRIPRAVLJALNI    
(10 let):  

PRIPRAVLJALNI    
(11 let):  

IŠP/MI: velikost skupine  10  10  10  10  10  
KŠP: velikost skupine  10  10  10  10  10  

TEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:             ŠVOM 
usmerjeni (12 do 19 let) in KŠ člani  

TEKMOVALNI     
(12 – 13 let):  

TEKMOVALNI     
(14- 15 let):   

TEKMOVALNI     
(16 – 17 let):   

TEKMOVALNI     
(18 – 19 let):   

TEKMOVALNI: 
ČLANI/CE  

velikost skupine: KAJAK-KANU, SMUČANJE, SM. SKOKI 4  4  3  3  3  
velikost skupine: BALINANJE, NAMIZNI TENIS, STRELSTVO, 

ŠAH, TENIS, ORIENTACIJSKI TEK, PLEZANJE 
6  6  4  4  4  

velikost skupine: ATLETIKA, KARATE, MODELARSTVO, 
CASTING,  

8  8  6  6  6  

velikost skupine: EKIPNI ŠPORTI - (KOŠARKA, ODBOJKA, 
ROKOMET, FUTSAL, INLINE HOKEY, NOGOMET) 

12  12 12  12  12  

V primeru, da izvajalec kandidira v športni panogi, ki ni opredeljena v tabelah, potrebno število vključenih v skupino določi Komisija za izvedbo javnega razpisa.  
  

C - različni športni programi zahtevajo različno angažiranost usposobljenega kadra (= korekcija strokovni kader):  
 

PREGLEDNICA B  KOREKCIJA: STROKOVI KADER  

STROKOVNI KADER  stopnja 1  stopnja 2  stopnja 3  

korekcijski faktor strokovni kader  0,500  0,750  1,000  
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• STOPNJA 1: vodja skupine ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja programe 

ŠVOM prostočasno, ŠŠtu, ŠI, RE in/ali ŠSta.  
• STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja programe 

ŠVOM usmerjeni (pripravljalni programi).  
• STOPNJA 3: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja programe 

ŠVOM usmerjeni (tekmovalni programi) ali programe VŠ (kategorizirani in vrhunski športniki).  
• izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, 

se število točk za strokovni kader za takšne programe v letu 2018 korigira s faktorjem 0,200.  
 

D - različni športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih (= korekcija športni objekt):  
 
Vsem izvajalcem LPŠ v/na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi v lasti občine in upravljanju Zavoda   
KŠM Tolmin se zagotavlja brezplačna uporaba (korekcijski faktor = 0,000) v okviru kvote ur dogovorjenega razporeda, 
ki ga pripravi upravljavec. 
 
Izvajalcem LPŠ, ki programe izvajajo v drugih športnih objektih v ali izven občine, se prizna korekcija za uporabo 
športnih objektov, če v postopku JR predložijo zahtevana dokazila o najemu/upravljanju športnega objekta.   

  

PREGLEDNICA C  KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT  

ŠPORTNI OBJEKT  skupina 1  skupina 2  skupina 3  

korekcijski faktor športni objekt  0,200  0,300  0,400  
• SKUPINA 1: zunanje balinišče (1-2 stezno), zunanja teniška igrišča, mala dvorana za ples in borilne športe 
• SKUPINA 2: pokrito strelišče, atletska dvorana, bazen,  
• SKUPINA 3: smučišče,  skakalnica za smučarske skoke 
V primeru, da izvajalec izvaja program v športnem objektu, ki ni opredeljena v preglednici, korekcijski faktor določi Komisija za izvedbo javnega razpisa.  
 
E - V razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna:  
• ŠVOM prostočasno: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: do 5, do 15 in do 19 let, razen ŠŠT 
• ŠVOM usmerjeni: en (1) program v starostnih skupinah: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,  
• KŠ: največ en (1) program,  
• RE: največ 3 programi v pokritih objektih oz. 5 programov na zunanjih površinah 
• ŠI in ŠSta: največ trije (3 )programi  
  

1.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠVOM PROSTOČASNO (LPŠ 1.1 do 1.3) 
 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, katerih cilj je  
izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov 
v letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ daje 
prednost programom športnih društev.   
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

ŠVOM prostočasno: celoletni programi za otroke in mladino  strokovni kader in športni objekt/skupina  
  

PREGLEDNICA ŠT. 1. 1 ŠVOM prostočasno  

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              
(netekmovalni programi vadbe)  

PREDŠOLSKI 
(do 5 let)  

ŠOLOOBVEZNI   
(do 15 let)  

MLADINA      
(do 19 let)  

število ur vadbe/tedensko  1,5  2  2  
število tednov  30  30  30  

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  45  60  60  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  30  40  40 
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Za ŠŠT se šolam udeleženkam prizna  na prvem (medobčinskem) rangu tekmovanja naslednje število točk: 

PREGLEDNICA ŠT. 1. 2 ŠVOM prostočasno - ŠŠT 

Tekmovanje v kolektivnih športih in 
ekipno tekmovanje v individualnih športih 

 

40 točk na ekipo 

 

Posamično tekmovanje  3 točke/tekmovalca, 
vendar najmanj 10 in največ 50 točk 

Zgoraj navedeno število točk se korigira s faktorjem 1,50 če gre za področna tekmovanja 
izven sedeža šole in faktorjem 2,00 če gre za državni rang tekmovanja izven sedeža šole 

Skupno število točk za ŠŠT posamezni šoli ne sme presegati 800 točk 
 

1.2. CELOLETNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ (LPŠ 1.4) 
 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema športne programe, kjer je osnovni 
cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike. Programi ŠVOM 
usmerjeni so sestavni del športnih programov v občini, saj občinske panožne športne šole niso vzpostavljene.   
  

V tekmovalnih programih se lahko skupine izvajalcev razvrstijo v dve (2) kakovostni ravni po kriteriju: dosežen 
rezultat ekipe/tekmovalcev v pretekli sezoni:  
• RAVEN II.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:  

o IŠP/MI: v isti starostni skupini se vsi prijavljeni tekmovalci izkažejo z rezultatom na uradnem DP oz. na 
uradni jakostni lestvici NPŠZ ali dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ.  
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat na uradnem DP NPŠZ (končna lestvica lige) 
o podatek iz preglednice 4 (število ur vadbe/tedensko) ustreza rezultatom II. kakovostne ravni 

• RAVEN I.: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ:  
o IŠP/MI: v isti starostni skupini najmanj trije (3) tekmovalci dosežejo rezultat v prvi tretjini nastopajočih na 
uradnem DP oz. na uradni jakostni lestvici NPŠZ. Preostali do popolnitve kvote za popolno skupino pa 
dokažejo nastopanje na tekmovanjih pod okriljem NPŠZ.  
o KŠP: ekipa iste starostne skupine doseže rezultat v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).  
o kategorizirani športniki MLR, PR: IŠP/MI: 3 tekmovalci iste starostne skupine in KŠP: ekipa.  
o podatek iz preglednice 3 (število ur vadbe/tedensko) se pomnoži s faktorjem 1,50 

  

Mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega ali perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem pridobijo pravico 
za dodatne programe športne vadbe (dodatne točke), 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.  
  

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi  strokovni kader in športni objekt/skupina  

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR  strokovni kader in športni objekt/udeleženec  
  

PREGLEDNICA ŠT. 2  ŠVOM usmerjeni - 1  

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI             
(pripravljalni programi)  

 PRIPRAVLJALNI   
(6 - 7 let):  

PRIPRAVLJALNI  
(8 - 9 let):   

PRIPRAVLJALNI  
(10 - 11 let):  

število ur vadbe/tedensko  3  3  3  
število tednov  30  40  40  

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  90  120  120  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  90  120  120  
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PREGLEDNICA ŠT. 3   ŠVOM usmerjeni - 2   

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI             
(tekmovalni programi)  

 TEKMOVALNI  
(12 - 13 let):  

TEKMOVALNI  
(14- 15 let):   

TEKMOVALNI  
(16 - 17 let):   

TEKMOVALNI  
(18 - 19 let):   

število ur vadbe/tedensko  4  4  5  5  
število tednov  40  40  40  40  

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  160  160  200  200  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  160  160  200  200  

  
 

PREGLEDNICA ŠT. 4  ŠVOM usmerjeni - 3   

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE   
(tekmovalni programi: kategorizirani)  

KATEGORIZACIJA  
MLR  

KATEGORIZACIJA  
PR  

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  1  1  

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  40  80  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  40  80  

  

1.3. KAKOVOSTNI ŠPORT – KŠ (LPŠ 1.5) 
 
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega 
kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V 
programe KŠ se uvrščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskih športnikov in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Če v isti 
športni panogi s programom KŠ kandidirata dva izvajalca (ali več), se status KŠ v panogi dodeli izvajalcu z doseženim 
boljšim tekmovalnim dosežkom članske ekipe na uradnem DP NPŠZ.  
 

 Športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem pridobijo pravico za dodatne programe športne 
vadbe (dodatne točke), ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKSZŠZ pred 
objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.  
 

 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

UPORABA OBJEKTA:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ  športni objekt/skupina  

Kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR  strokovni kader in športni objekt/udeleženec  
  

 

PREGLEDNICA ŠT. 5  KŠ  

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA           
(tekmovalni programi)  ČLANSKE EKIPE  

število ur vadbe/tedensko  6  
število tednov  40  

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA   240  
  
 

PREGLEDNICA ŠT. 6  KAKOVOSTNI 
ŠPORT  

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE   
(tekmovalni programi: kategorizirani)  

KATEGORIZACIJA  
DR  

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev  1  

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  40  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  40  
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1.4. VRHUNSKI ŠPORT  (LPŠ 1.6) 
 

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 dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR). 
Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali MR 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.  
 
 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR  strokovni kader in športni objekt/udeleženec  
 

PREGLEDNICA ŠT. 7  VRHUNSKI ŠPORT  

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE   
(tekmovalni programi: vrhunski šport)  

KATEGORIZACIJA 
MR  

KATEGORIZACIJA 
SR  

KATEGORIZACIJA 
OR  

velikost skupine/minimalno št. udeležencev   1  1  1  

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  80  120  160  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  80  120  160  

  

 

1.5. ŠPORT INVALIDOV (LPŠ 1.7) 
 

ŠI v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi 
športne (rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno 
sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih 
aktivnosti med športnimi in invalidskimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi invalidov potekajo najmanj 
30 tednov oziroma 60 ur letno.  
  

 

1.6. ŠPORTNA REKREACIJA (LPŠ 1.8) 
 

RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP prostočasno, ŠŠtu in tekmovalnega športa. RE 
je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 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. Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov 
oziroma 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega 
značaja.  
  

 

1.7. ŠPORT STAREJŠIH  (LPŠ 1.9) 
 

ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika 
redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja 
ustvarjalne življenjske energije. Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 
ur letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.   
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

ŠPORTNI PROGRAM:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Šport invalidov: celoletni programi športne vadbe  strokovni kader in športni objekt/skupina  

Športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe  strokovni kader in športni objekt/skupina  

Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe  strokovni kader in športni objekt/skupina  
  

PREGLEDNICA ŠT. 8  ŠPORT 
INVALIDOV  

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT 
STAREJŠIH  

ŠI, RE, ŠSta                               
(netekmovalni programi redne vadbe)  

CELOLETNI 
PROGRAMI  

CELOLETNI 
PROGRAMI  

SKUPINSKA 
VADBA  

število ur vadbe/tedensko  2  2  2  
število tednov  30  30  30  

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  60  60  
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  40 40 40 

  
 
 

2. ŠPORTNI OBJEKTI 
Obseg in način sofinanciranja objekta je opredeljen po programih od 1.1 do 1.7. 

 
 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI   
 

3.1. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU  
 

Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programe 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 (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).  

• pri izpopolnjevanju strokovnega kadra v športu se vsakemu izvajalcu prizna:  
• največ toliko udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2018 priznanih popolnih 

vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc, 
ki so bile pridobljene/potrjene v letu 2017).  

  

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:  

DEJAVNOST ŠPORTA:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  materialni stroški/udeleženec  
  

 

PREGLEDNICA ŠT. 9  RAZVOJNE 
DEJAVNOSTI  

IZPOPOLNJEVANJE  (verificirani programi)  IZPOPOLNJEVANJE  
(licenciranje)  

minimalno št. udeležencev programa  1  

TOČKE/MS/UDELEŽENEC  15  
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4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ 
 

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.  
 
Z merili so določeni štirje (4) kriteriji za vrednotenje delovanja društev: 
 leta neprekinjenega delovanja društva,  
 člani društva s plačano članarino,  
 registrirani tekmovalci pri NPŠZ; v starosti nad dvanajst (12) let z veljavno tekmovalno licenco, 
 članstvo v OŠZ Tolmin  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:      

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Delovanje športnih društev na lokalni ravni  materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto  
  

PREGLEDNICA ŠT. 10  DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  
NEPREKINJENO 

DELOVANJE:  
LETA  

ČLANI S * 
PLAČANO  

ČLANARINO  

NPŠZ:  
REGISTRIRANI  
TEKMOVALCI  

ČLANSTVO V OŠZ  

točke/leto ali članstvo  3  0  0  30  
točke/član in/ali točke/tekmovalec  0  1  2  0  

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)  100  100  100  30  
 

OŠZ prejme za svoje delovanje 10 točk za vsakega člana (društvo s plačano članarino)  
 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA  
 

5.1. in 5.2. ŠPORTNE PRIREDITVE  
 

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, zato izvajalcem 
oz. organizatorjem izbranih prireditev pripada sofinanciranje na osnovi točk doseženih po preglednici št. 12  
  

Vrednoti se velike mednarodne športne prireditve in  druge tekmovalne prireditve na državnem in regijskem nivoju 
ter rekreativne in promocijske prireditve usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. Komisija za 
izvedbo JR izmed prijavljenih športnih prireditev opravi izbor s točkovanjem na osnovi meril  iz preglednice št. 11. 

   

PREGLEDNICA ŠT. 11  MERILA ZA IZBOR PRIREDITEV  

nivo prireditve  MEDNARODNI DRŽAVNI REGIJSKI- OBČINSKI  

TOČKE ZA IZBOR:  20  10  5 
ciljna skupina prireditve  IZKLJUČNO ZA OTROKE  ZA VSE IZKLJUČNO ZA ODRASLE 

TOČKE ZA IZBOR:  20  10 5 
tradicija (neprekinjeno v letih)  VEČ KOT 10 LET 5 DO 1O LET  MANJ KOT 5 LET 

TOČKE ZA IZBOR:  20 10  5  
  

V letu 2019 se sofinancira največ 5 tekmovalnih in 5 rekreativnih/promocijskih prireditev.  Organizacija rednih 
državnih (ligaških, pokalnih … tekem) ni predmet vrednotenja po teh merilu.  V kolikor posamezni izvajalec prijavi 
več rekreativnih oz. promocijskih prireditev, Komisija lahko za izbiro sešteje točke največ 3 prireditev. 
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:      

ŠPORTNE PRIREDITVE   KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Športne in promocijske prireditve   materialni stroški/prireditev  
  

 

PREGLEDNICA ŠT. 12  ŠPORTNE PRIREDITVE   

Rekreativna ali promocijska prireditev  do 50 
udeležencev  

51 - 100 
udeležencev  

nad 101 
udeleženec  

TOČKE/MS/PRIREDITEV  20  40  60  
Tekmovalna  prireditev  do 50 

udeležencev  
51 - 100 

udeležencev  
nad 101 

udeleženec  
TOČKE/MS/PRIREDITEV  40  80  120  

  

Število točk iz preglednice 12 se pomnoži:  
 s korekcijskim faktorjem 1,500, če je prireditev tradicionalna in poteka več kot 5 let,  
 s korekcijskim faktorjem 1,500, če je prireditev namenjena izključno otrokom.  
 S korekcijskim faktorjem 0,75 če gre za tekmovalne prireditve v neolimpijskih športih 

  

5.3. ŠPORTNA PROMOCIJA  IN INFORMIRANJE 
 

Športnice in športniki z odmevnimi športnimi rezultati učinkovito promovirajo občino v Sloveniji in v svetu. Občina 
z LPŠ 2019 spodbuja športno promocijo tako, da: 
 

A- sofinancira udeležbo športnikov (članske ekipe in posamezniki) na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova 
državnega prvaka ter na uradnih mednarodnih tekmovanjih.  

Pri vrednotenju športne promocije občine se upoštevata dva (2) kriterija:   
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE: udeležba na mednarodnih tekmovanjih (svetovno, evropsko prvenstvo),  
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE: nastopanje državnih ligah NPŠZ (če je skupna uvrstitev v prvi polovici vseh ekip). 
Pri individualnih športnih panogah se upošteva en (1) tekmovalec, pri kolektivnih pa ena (1) ekipa.  
 Vsak izvajalec lahko ob prijavi navede samo en (1) športni rezultat (udeležba na MT oziroma nastopanje v DP), ki je 
bil dosežen v letu 2018!  

 S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:      

ŠPORTAN PROMOCIJA OBČINE  KRITERIJ VREDNOTENJA:  

Udeležba na MT in DP   materialni stroški/udeležba  
  

PREGLEDNICA ŠT. 13  Š PORTNA PROMOCIJA OBČINE  

udeležba na MT ali nastopanje v DP  SVETOVNO 
PRVENSTVO  

EVROPSKO 
PRVENSTVO  

DRŽAVNO 
PRVENSTVO < 25 %  

DRŽAVNO 
PRVENSTVO < 50 %  

TOČKE MS/IZVAJALEC:  80  60  40  20  
 Število točk iz preglednice 13 se pomnoži:  

 s korekcijskim faktorjem 1,000, če gre za udeležbo/nastopanje v olimpijskih športnih panogah,  
 s korekcijskim faktorjem 0,500, če gre za udeležbo/nastopanje v neolimpijskih športnih panogah.  

 
B- Zagotavlja organizatorju celovitega informiranja o dogajanju na področju športa v občini sofinanciranje v višini 

300 točk (napovedi športnih in rekreativnih prireditev, rezultati…) 
 

5.4. ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST 
 

Komisija lahko izmed prijavljenih  projektov (pisnih, zvočnih ali video  izdelkov) na osnovi lastne presoje pomena teh 
projektov za ohranjanje športne dediščine in gradiva o zgodovini športa, izbere največ 2 projekta in jim omogoči 
sofinanciranje v višini od 100 do 300 točk.  
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Obrazložitev:  

  
1/ PRAVNE PODLAGE  

 

Zakon o športu (ZŠpo-1) in Nacionalnega programa športa (NPŠ), ODLOK O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TOLMIN (v postopku sprejemanja) 
 

2/ RAZLOGI ZA SPREJEM  

V 2018 je OS Občine Tolmin sprejel Odlok o postopku sofinanciranja LPŠ. Prvi odstavek 11. člena predloga Odloka 
določa, da strokovna komisija, ki jo imenuje župan, oceni vloge prispele na razpis na podlagi pogojev, kriterijev in meril 
določenih v LPŠ oz. razpisni dokumentaciji. Da bo Občina lahko izvedla razpis za sofinanciranje programov in področij 
športa v 2019 v skladu s svojimi predpisi, je Os posredovan v sprejem LPŠ 2019 in Merila za izbiro ter vrednotenje teh 
programov in področij. Merila so na osnovi izkušenj iz preteklega razpisa nekoliko dopolnjena, soglasje k LPŠ in prilogi  
je dal SS za šport in IO OŠZ Tolmin. 
 
3/ CILJI IN NAMEN  
 

Sprejem LPŠ in meril pomeni vzpostavitev formalne podlage, usklajene z zakonodajo in občinskim Odlokom za 
sofinanciranje dejavnosti športa v občini Tolmin v 2019. S tem bo operacionalizirala določbe Zakona o športu in 
Nacionalnega programa športa, spodbudila športno dejavnost v občini in pripomogla k zagotavljanju optimalnih 
pogojev za razvoj športa.  
  

4/ OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  
 

Višina sredstev za sofinanciranje programov in področij športa je v LPŠ usklajena s  predlogom proračuna za 2019 
  
5/ POSTOPEK 
 
LPŠ  sprejema Občinski svet ob predhodnem mnenju IO OŠZ Tolmin in Strokovnega sveta za šport pri ZKŠM. 
 
Oba omenjena organa sta k LPŠ in Merilom dala pozitivno mnenje in dodala nekaj  pripomb v razmislek za bodoče 
odločitve na področju športa (sklepa sta v prilogi). 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Tolmin sprejme LETNI PROGRAM ŠPORTA OBINE TOLMIN ZA 2019 s prilogo -  POGOJI 
IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2019  v predloženi obliki.  

  
 
 
  

pripravil: Branko Velišček – direktor ZKŠM 


