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I.

NAVODILO IZVAJALCEM ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA IZDELAVO VLOG

SPLOŠNO:
Poleg obrazca 1 izpolnite le tiste obrazce, za katere športne programe se prijavljate. Obrazce izpolnjujte v zato
namenjenih sivih poljih.
Vsak obrazec mora biti žigosan in podpisan, vključno z vzorcem pogodbe.

OBRAZEC 1:
OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU
Obvezen del za vse prijavitelje na javni razpis. Vnesite vse podatke o izvajalcu, zakonitem zastopniku, članstvu,
delovanju v društvu.

OBRAZCI 2 + 2a, 3, 4, 5 in 6:
Izpolnite vsa zahtevana polja za vsako skupino oz. izobraževanje posebej. V kolikor prijavljate več skupin oz.
izobraževanj, obrazec lahko skopirate.
Pri obrazcih 2, 3 in 4 je obvezna priloga dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra ter priloge, ki so
del posameznega obrazca.
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj najdete na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2149/

OBRAZEC 5:
V seznam vnesite podatke o usposabljanjih in licenčnih seminarjih in sicer, kateri strokovni delavci jih bodo
opravili v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (licenca je po zakonu obvezna za vse strokovne delavce v športu).

OBRAZEC 7:
V obrazec vnesite le ime in priimek skrbnika pogodbe.

OBRAZEC 8
V obrazcu označite katere obrazce oddajate, tako da navedete DA ali NE in v nadaljevanju navedite število
oddanih posameznih obrazcev (v primeru prijave npr. treh športnih programih za vsak prijavljen program izpolnite
posamezen obrazec št. 3, v seznamu pa v nadaljevanju poleg obrazec št. 3, kjer ste navedli DA še navedete, da
oddajate 3 obrazce).

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
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II.

JAVNI RAZPIS

Na podlagi 9. člena Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
45/2019) objavlja Občina Črnomelj
Javni razpis
za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2020
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nosilec javnega razpisa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo:
športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
občinske športne zveze,
pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
lokalne skupnosti,
samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
zasebni športni delavci.
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj 1 leto;
imajo za prijavljene dejavnosti:
zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa,
vodeno evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam
članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,
da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predložijo kopijo statuta društva, potrjenega s strani upravne enote,
in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
V letu 2020 bodo izvajalcem športnih programov na podlagi sprejetega letnega programa športa za leto
2020 sofinancirani naslednji športni program:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športna rekreacija
Šport starejših
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Delovanje športne zveze
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Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru
delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
V.
Sredstva se dodeljujejo za leto 2020.
VI.
Višina sredstev: 105.000,00 EUR.
VII.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na
spletni strani Občine Črnomelj: www.crnomelj.si, vlagatelji pa za razpisno dokumentacijo lahko zaprosijo
tudi na elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, tel.: (07) 3061-100.
VIII.
Način in rok za predložitev vlog: zaprte kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako "JAVNI RAZPIS ŠPORT 2020, NE ODPIRAJ" na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot veljavne vloge na
javni razpis bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele osebno ali po pošti do petka, 21. 2. 2020, do 12.00
ure, V SPREJEMNO PISARNO, na naslov: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
IX.
Odpiranja vlog: Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v roku 12 delovnih dni po poteku roka za
oddajo vlog.
X.
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila
upravičena oseba, jo občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
XI.
Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo
vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Vloge, ki jih
vlagatelji ne dopolnijo v zahtevanem roku, občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
XII.
Prijavljeni programi bodo ovrednoteni na podlagi meril, pogojev in kriterijev, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. Na osnovi predloga komisije za izvedbo JR bo občina izdala odločbe o izbiri ter obsegu
sofinanciranja. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Ob izdaji
odločbe o izbiri občina vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
XIII.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena tega
odloka vloži ugovor pri občini. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet
ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od
prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
XIV.
Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR: O izidu javnega razpisa bodo izvajalci športnih
programov obveščeni v 30 dneh po izdanem predlogu komisije za izvedbo javnega razpisa.
Številka: 671-1/2020
Datum: 23. 1. 2020
Andrej Kavšek, l.r.
župan
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III.
OBRAZCI
Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU
1. IZVAJALEC
Polni naziv izvajalca:
Sedež (ulica, hišna številka, pošta in poštna
številka):
Naslov za vročanje (če je drugačen od sedeža):
e-naslov:
Davčna številka:
Številka poslovnega računa :
Naziv banke, kjer je odprt račun:
2. ZAKONITI ZASTOPNIK
Ime in priimek:
Telefonska številka:
e-naslov:

3. EVIDENCA ČLANOV IN OD TEGA PRI
NPŠZ REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV
do 6 let
nad 6 do 11 let
nad 11 do 13 let
nad 13 do 15 let
nad 15 do 17 let
nad17 do 19 let
nad 19 do 35 let
nad 35 do 65 let
nad 65 let
SKUPAJ VSEH:

vsi moški
udeleženci

od tega
tekmovalci
registrirani
pri NPŠZ

vse ženske
udeleženke

od tega
tekmovalke
registrirane
pri NPŠZ

vsi skupaj

4. DELOVANJE IZVAJALCA NA LOKALNEM NIVOJU
število članov
število članov v letu 2019
leto ustanovitve
društva/kluba AJPES

število let neprekinjenega delovanja

število let delovanja

od tega
tekmovalci
registrirani
pri NPŠZ
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število
tekmovalcev
(registrirani pri
NPŠZ)

število tekmovalk
(registrirane pri NPŠZ)

število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev

5. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
IZVAJALEC
S podpisom potrjujemo, da:
So vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju ter izjavljam, da sem razumel
vsebino razpisne dokumentacije in dovoljujem, da se navedeni podatki preverijo ter potrjujem,
da bo pri tem sodeloval v vsem potrebnem obsegu.
Zagotavljam, da vse morebitne kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
Dovoljujemo predstavniku občine ali od nje pooblaščeni organizaciji (osebi), da lahko kadarkoli
v času trajanja pogodbe resničnost navedenih podatkov fizično preveri.
Za osebne podatke, ki jih navajamo v vlogi, smo pridobili osebne privolitve posameznikov, ki
smo jih predhodno pisno ali na drug ustrezen način obvestili o namenu obdelave osebnih
podatkov.
Smo registrirani v skladu z veljavno zakonodajo.
Imamo sedež v Občini Črnomelj najmanj 1 leto.
Za prijavljene dejavnosti imamo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno
izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu.
Izjavljamo, da bomo znižali cene športnih programov za vrednost sofinanciranja.
Imamo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa.
Vodimo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum in čas trajanja vadbe, poimenski seznam
članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine.

Priloga: Kopija statuta društva

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Obrazec 2: PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
IZVAJALEC:

1.

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROKA IN MLADINE
1.1.1.a
prostočasna ŠVOM: promocijski športni programi - predšolski do 6 let
1.1.1.b
prostočasni ŠVOM: promocijski športni programi - šolski do 15 let
1.1.3.a
celoletni športni programi (60 ur) - predšolski do 6 let
1.1.3.b
celoletni športni programi (60 ur) - šolski do 15 let
1.1.3.c
celoletni športni programi (60 ur) - mladina do 19 let
za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec

2.

PRIJAVLJENI PROGRAM (izberi med možnostmi)

3.

IME PROGRAMA, ČAS TRAJANJA IN KRATKA PREDSTAVITEV:

4.

STROKOVNI KADER, ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:
STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

oznaka
programa
ŠVOM PŠR6
ŠVOM PŠR15
CŠP PR6
CŠP PR15
CŠP PR19
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OBVEZNE PRILOGE / DOKAZILA
Dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener, …) ter
priloga 5.

5.

ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV SKUPINE:
ŠT.
DAN
NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA
URA VADBE (od -do) UDELEŽENCEV

6.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska sredstva
Lastna sredstva udeležencev programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

OBVEZNA PRILOGA:
Priložiti potrdilo šole, za katero prijavljate program.

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Obrazec 2a: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
IZVAJALEC:

1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROKA IN MLADINE
1.1.2.a
šolska športna tekmovanja - šolski do 15 let
1.1.2.b
šolska športna tekmovanja - mladina do 19 let
za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti
svoj obrazec

oznaka
programa
ŠŠT PR15
ŠŠT PR19

2. PRIJAVLJENI PROGRAM (izberi med možnostmi)
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA - LOKALNA, REGIJSKA IN DRŽAVNA
3. RAVEN

PANOGA

RAVEN (VPIŠITE ALI GRE ZA LOKALNO (OBČINSKO), REGISJKO, DRŽAVNO
TEKMOVANJE)
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4. FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska sredstva
Lastna sredstva udeležencev programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

OBVEZNA PRILOGA:
Priložiti potrdilo šole, za katero prijavljate program.

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Obrazec 3: PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
IZVAJALEC:

1.

PROGRAMI USMERJENEGA ŠPORTA TER KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA
1.2.1.1

celoletni športni programi - pripravljalni do 6

1.2.1.1

celoletni športni programi - pripravljalni 6-7 let

1.2.1.1

celoletni športni programi - pripravljalni 8-9 let

1.2.1.1

celoletni športni programi - pripravljalni 10-11 let

1.2.1.2

celoletni športni programi - tekmovalni 12-13 let

1.2.1.2

celoletni športni programi - tekmovalni 14-15 let

1.2.1.3

celoletni športni programi - tekmovalni 16-17 let

1.2.1.4
1.3.1

celoletni športni programi - tekmovalni nad 18 let
kakovostni šport

oznaka
programa
ŠVOMUS
PR do 6
ŠVOMUS
PR6-7
ŠVOMUS
PR8-9
ŠVOMUS
PR10-11
ŠVOMUS
TEK12-13
ŠVOMUS
TEK14-15
ŠVOMUS
TEK16-17
ŠVOMUS
TEK18-19
KŠ

za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec

2.

PRIJAVLJENI PROGRAM (izberi med možnostmi)

OBVEZNA PRILOGA:

Za vsako kategorijo priložite registracijo pri panožni zvezi za tekoče tekmovalno leto, v
kolikor ste v tekmovalnem sistemu!
3.

STROKOVNI KADER, ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:
STROKOVNA
USPOSOBLJENOST:
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4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV SKUPINE:
ŠT.
DAN
NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA
URA VADBE (od -do) UDELEŽENCEV

5.

PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE
ime in priimek
leto rojstva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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6. PODATKI O KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKIH:
ime in priimek
#
NAVEDITE KATEGORIZACIJO (MLR, DR, MR, SR, PR)
1
2
3
4
5
6
OBVEZNE PRILOGE / DOKAZILA
Dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener, …) ter
priloga 6.

7.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska
sredstva
Lastna sredstva udeležencev
programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Obrazec 4: ŠPORT INVALIDOV, ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH
IZVAJALEC:

1. NETEKMOVALNI PROGRAMI REDNE VADBE
1.5.1
šport invalidov
1.6.1
športna rekreacija
1.7.1
šport starejših
za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate
izpolniti svoj obrazec

2. PRIJAVLJENI PROGRAM (izberi med možnostmi)
3. IME PROGRAMA, TRAJANJE IN KRATKA PREDSTAVITEV:

4. STROKOVNI KADER, ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:
STROKOVNA
USPOSOBLJENOST:

oznaka programa
ŠI
RE
ŠS
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5. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV SKUPINE:
ŠT.
DAN
NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI
URA VADBE (od -do) UDELEŽENCEV

6. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE
ime in priimek
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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7. FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska
sredstva
Lastna sredstva udeležencev
programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

OBVEZNE PRILOGE / DOKAZILA
Dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener, …) ter
priloga 7.

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Obrazec 5: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
IZVAJALEC:

1. IZOBRAŽEVANJA
2.1.a
2.1.b

Izpopolnjevanje - licenciranje
Usposabljanje
za vsako izobraževanje, ki ga prijavljate, morate
izpolniti svoj obrazec

2. PRIJAVLJENI PROGRAM (izberi med možnostmi)
3. NAZIV IN VRSTA IZOBRAŽEVANJA TER KRATKA PREDSTAVITEV:

4. KANDIDAT:
PRIIMEK IN IME:
PRIIMEK IN IME
PRIIMEK IN IME:
PRIIMEK IN IME
PRIIMEK IN IME:
PRIIMEK IN IME
PRIIMEK IN IME:
PRIIMEK IN IME
PRIIMEK IN IME:
PRIIMEK IN IME

oznaka programa
LIC
USP
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5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska
sredstva
Lastna sredstva udeležencev
programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

Žig:

Datum:
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Obrazec 6: DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

NAZIV ŠPORTNE ZVEZE:

1. KRATKA PREDSTAVITEV:

2. ŠTEVILO VČLANJENIH ŠPORTNIH DRUŠTEV:
3. FINANČNA KONSTRUKCIJA:
PRIHODKI po virih financiranja
Občina Črnomelj
Društvo
Sponzorska in donatorska
sredstva
Lastna sredstva udeležencev
programa
Prijavnina / Vadnina
Drugo
SKUPAJ

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

ODHODKI po prijavljenem programu (opisno)

SKUPAJ

Žig:

Datum:
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Obrazec 7: POGODBA - VZOREC
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, ki jo zastopa župan, Andrej Kavšek (v nadaljevanju: občina);
matična številka: 5880254; ident. št. za davek: SI83111697;
in
______________________________________________, ki ga zastopa
________________________
predsednik(-ca) (v nadaljevanju: izvajalec);
matična številka: ___________________; ident. št za davek: __________________;
Številka bančnega računa: ____________________________________________________, odprt pri
____________________________________

-

skleneta naslednjo

Pogodbo o sofinanciranju športnih programov v letu 2020
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
− da je Občinski svet Občine Črnomelj sprejel Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 (Ur. l. RS, št.
____);
− da je Občinski svet Občine Črnomelj sprejel Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2020 na svoji
10. redni seji, dne 17. 12. 2019;
− da je občina objavila Javni razpis za sofinanciranje šport v občini Črnomelj v letu 2020 na spletni strani
Občine Črnomelj dne ____________;
− da izvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so potrebni za pridobitev sredstev za sofinanciranje športa, skladno z
Odlokom o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 45/19).
S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje športnih programov, ki bodo izvedeni v
skladu z opisom vsebine iz prijave na javni razpis. Sofinanciran program mora biti zaključen do konca veljavnosti te
pogodbe, to je do 31.12.2020.
2. člen
Sredstva sofinanciranja znašajo skupaj XXXXX EUR in se črpajo iz proračunske postavke 18050 – Šport v društvih,
konto 412000 – sofinanciranje športnih programov.
Občina bo zagotovila sredstva za sofinanciranje naslednjih programov:
Program

Skupaj

Znesek
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3. člen
Občina bo sredstva nakazala na poslovni račun izvajalca, številka _________________________________, odprt
pri ________________________________________, najkasneje do 31.12.2020.
Izvajalec je dolžan z dobljenimi sredstvi ravnati kot dober gospodar.
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo občini dostavil vsebinsko (naziv programa, datum/termin izvedbe, opis izvedenih
aktivnosti, uporabniki) in finančno poročilo (viri financiranja, nastali stroški) o namenski rabi sredstev iz te
pogodbe najpozneje do 31.03.2021.
Na zahtevo občine je izvajalec dolžan občini dostaviti medletno poročilo o izvajanju programa.
5. člen
Izvajalec se obvezuje:
- da bo prejeta sredstva porabil za namen opredeljen s to pogodbo,
- da bo občini omogočil nadzor nad porabo teh sredstev.
Nadzor nad izvajanjem pogodb (izvajanje programov športa) in namenskost porabe proračunskih sredstev lahko
izvaja občina in/ali drugi pooblaščenci župana Občine Črnomelj. Pogodbeni stranki soglašata, da lahko občina
in/ali drugi pooblaščenci župana Občine Črnomelj na podlagi predhodnega pisnega obvestila v računovodsko –
knjigovodski dokumentaciji izvajalca preverjajo namensko porabo pogodbenega zneska, kar mora izvajalec
omogočiti in na zahtevo občine predložiti vso zahtevano dokumentacijo.
Nadzor se lahko izvaja tudi v obliki obiska na vadbi in je lahko napovedan ali nenapovedan. Ob obisku se napiše
zapisnik. Število nadzorov ni omejeno. V koliko se ugotovijo neskladnosti v izvajanju programa v primerjavi z
odobrenimi programi v skladu s sklenjeno pogodbo, in sicer pri treh nadzorih v tekočem letu, se sredstva za
nadzorovani program vadbe štejejo kot nenamensko porabljena sredstva.
V primeru, da izvajalec nenamensko koristi pogodbena sredstva ali ne izvaja letnega programa športa v skladu z
dano prijavo na JR ali drugače grobo krši pogodbena določila, se sofinanciranje s strani Občine Črnomelj takoj
ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi
obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila, občina pa izvajalcu tudi ne izplača preostale razlike dodeljenih
sredstev.
6. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu posredniku, zastopniku ali posredniku;
je nična.
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7. člen
Pogodbeni stranki določata kot skrbnika te pogodbe:
- na strani občine, je skrbnik/ca pogodbe Vladka Kostelec Peteh,
- na strani izvajalca ___________________________________.
8. člen
Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v primeru spora bo spor reševalo stvarno
in krajevno pristojno sodišče.
9. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za leto 2020.
10. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme Občina Črnomelj dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1)
izvod.
Številka: __________________
Datum: __________________
Občina Črnomelj
Župan, Andrej Kavšek

Datum: _______________________
Izvajalec športnih programov:
_____________________________
Predsednik, ____________________

________________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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Priloga 5: Priloga k obrazcu 2

IZVAJALEC:

Podatek o številu tednov vadb posameznega prijavljenega programa:

Zap. št.

Prijavljeni program

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Število tednov vadbe

Žig:

Datum:
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Priloga 6: Priloga k obrazcu 3

IZVAJALEC:

Podatek o številu tednov vadb posameznega prijavljenega programa:

Zap. št.

Prijavljeni program

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Število tednov vadbe

Žig:

Datum:

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306 11 00
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
www.crnomelj.si

_____________________________________________________________________________________________
Priloga 7: Priloga k obrazcu 4

IZVAJALEC:

Podatek o številu tednov vadb posameznega prijavljenega programa:

Zap. št.

Prijavljeni program

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Število tednov vadbe

Žig:

Datum:
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OBRAZEC 8: SEZNAM ODDANIH OBRAZCEV IN PRILOG NA JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020

DA/NE
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Število oddanih obrazcev

Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU
Obrazec 2: PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV PROSTOČASNE
ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
Obrazec 2a: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Obrazec 3: PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠPORTNE VZGOJE
OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT TER KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA
Obrazec 4: ŠPORT INVALIDOV, ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT
STAREJŠIH
Obrazec 5: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
Obrazec 6: DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE
Obrazec 7: POGODBA – VZOREC
Obrazec 8: SEZNAM ODDANIH OBRAZCEV IN PRILOG NA JAVNI
RAZPIS – ŠPORT 2020
Priloga 1: KOPIJA STATUT DRUŠTVA
Priloga 2: POTRDILO ŠOLE, ZA KATERO SE PRIJAVLJA PROGRAM
Priloga 3: DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI O STROKOVNI
USPOSOBLJENOSTI STROKOVNEGA KADRA
Priloga 4: REGISTRACIJA PRI PANOŽNI ZVEZI ZA TEKOČE
TEKMOVALNO LETO
Priloga 5: Priloga k obrazcu 2
Priloga 6: Priloga k obrazcu 3
Priloga 7: Priloga k obrazcu 4

Zakoniti zastopnik:

Podpis:

Žig:

Datum:
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IV.

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

I.
VSEBINA DOKUMENTA
V Odloku o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj (4. in 5. člen) so opredeljeni
izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila)
opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1. športni programi
2. razvojne dejavnosti v športu
3. organiziranost v športu
Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti ter organiziranost v športu se z merili
uveljavlja točkovni sistem.
Sofinanciranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je opredeljen v 9.
členu tega Pravilnika, pač pa se na osnovi sprejetega LPŠ iz proračuna občine sofinancirajo preko posebnega JR ali
preko neposredne pogodbe z izvajalcem.
II.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
- splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
- predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja
Predmet meril so naslednje vsebine športnih programov in področij:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1. Promocijski športni programi: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Krpan, Mladi planinec,
1.1.2. Šolska športna tekmovanja
1.1.3. Drugi programi redne vadbe – 60 urni program redne vadbe
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.3. Kakovostni šport
1.4. Vrhunski šport
1.5. Šport invalidov
1.6. Športna rekreacija
1.7. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU;
3.1. Delovanje športne zveze;
Sredstva za izvajanje vseh programov so namenska in se ne smejo koristiti v druge namene.
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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 en (1) ura = 60 minut.

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:
- športni programi SPLOŠNO:
o isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu;
o če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša;
o če je prijavljenih udeležencev vadbene skupine več kot zahtevajo merila, to ne vpliva na dodatno
vrednotenje programa;
- netekmovalni športni programi:
o v programih Šport invalidov, Športna rekreacija, Šport starejših se vrednotijo le udeleženci, ki niso
vključeni v tekmovalne sisteme Nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) oz.
Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (v nadaljevanju: ZŠIZ-POK);
- tekmovalni športni programi:
o v programih Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport in vrhunski šport se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ oz. ZŠIZ-POK;
o individualne športne panoge in Miselne igre: vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo
organizirano dejavnost in tekmujejo najmanj v dveh (2) starostnih kategorijah (v vsaki kategoriji
mora izvajalec v posameznem programu prijaviti minimalno 50% udeleženih od predvidenega
števila udeležencev vadbene skupine)
o kolektivne športne panoge: vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost
in tekmujejo najmanj v dveh (2) starostnih kategorijah; (v vsaki kategoriji mora izvajalec v
posameznem programu prijaviti minimalno število igralcev, ki so potrebni za sestavo igralne ekipe
na igrišču pri posamezni športni panogi);

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE - 14.200,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NACIONALNEM PROGRAMU ŠPORTA (NPŠ)
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM - prostočasno) predstavlja širok spekter športnih dejavnosti
za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne
vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani
in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1 PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v zavodih VIZ,
so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi
planinec (MP).
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Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s
strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠVOM PROSTOČASNO: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP,
KRP, MP

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški / udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1 je opredeljen v preglednici št. 1-1-1
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1
PROMOCIJSKI
ŠPORTNI
PROGRAMI:
(MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP)
Število udeležencev programa
TOČKE / MS / UDELEŽENEC

ŠVOM PROSTOČASNO
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZ
(do 6 let)
NI
(do 15 let)
1
1
1
1

1.1.2 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na
organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: šolska športna tekmovanja (ŠŠT)

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški / skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2 je opredeljen v preglednici št. 1-1-2
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
velikost skupine/minimalno št. udeležencev
TOČKE / MS / SKUPINO (občinsko,
medobčinsko)
TOČKE / MS / SKUPINO (regijsko, državno)

1.1.3

ŠVOM PROSTOČASNO
ŠOLOOBVEZNI
MLADINA
(do 15 let)
(do 19 let)
1
1
100
100
150

150

DRUGI PROGRAMI REDNE VADBE – 60 URNI PROGRAM REDNE VADBE

Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. 60 ur letno.
Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim
društvom.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: celoletni programi za otroke in mladino

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.3 je opredeljen v preglednici št. 1-1-3
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-3
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine
število ur vadbe / tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT /
SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER /
SKUPINA

PREDŠOLSKI
(do 6 leti)
10
2
30
60
60

ŠVOM PROSTOČASNO
ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)
10
2
30
60
60

MLADINA
(do 19 let)
10
2
30
60
60

1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI/VRHUNSKI ŠPORT - 57.000,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni/vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za
otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo
načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.

1.2.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ
Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del športnih
programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov RS dosežejo status športnika mladinskega razreda (MLR). S tem lahko
pridobijo bonus točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija
navedena v zadnji objavi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ) pred
objavo JR in je športnik naveden kot član društva, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na JR.
Izvajalci LPŠ in njihovi športni programi so razdeljeni v tri skupine:
1. Individualni športi: atletika, ju-jitsu, judo, karate, kegljanje, kolesarjenje, lokostrelstvo, namizni tenis, ples,
plezanje, ribištvo, tenis, twirling, kinologi …
2. Kolektivni športi: košarka, nogomet, odbojka, rokomet, …
3. Miselne igre: šah, …
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Vrednotenje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se izvaja
na podlagi razdelitve športnih panog v tri skupine:
1. individualni športi (IŠP) – 17% mase denarja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport;
2. kolektivni športi (KŠP):
- 32% mase denarja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za kolektivne
športne panoge, kjer je število igralcev, ki so potrebni za sestavo igralne ekipe na igrišču pri posamezni športni
panogi + 3 manjše od 10;
- 50% mase denarja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za kolektivne
športne panoge, kjer je število igralcev, ki so potrebni za sestavo igralne ekipe na igrišču pri posamezni športni
panogi + 3 enako ali večje od 10;
3. izvajalci miselnih iger – 1% mase denarja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport (v kolikor se na razpis ne prijavijo izvajalci miselnih iger oz. ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se
zadevna sredstva prerazporedijo na Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport individualne športne panoge).
Pri posameznih športnih panogah naj bi bilo v posamezni vadbeni skupini vsaj toliko vadečih kot je to določeno s
tabelami od 1-2-1-1 do 1-2-1-5.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
skupina
športni objekt in strokovni kader /
skupina
športni objekt in strokovni kader /
udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 je opredeljen v preglednicah št. 1-2-1-1 do 1-2-15.
PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-1
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: IŠP, MI
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: KŠP

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ
PRIPRAVLJ
ALNI
(do 6 let)

PRIPRAVLJALNI
(6-7 let)

PRIPRAVLJALNI
(8-9 let)

PRIPRAVLJALNI
(10-11 let)

PRIPRAVLJALNI
(10-11 let)

6

6

6

6

6

število igralcev, ki so potrebni za sestavo igralne ekipe na
igrišču pri posamezni športni panogi + 3
2
3
3
3
4
30
30
40
40
40
60
90
120
120
160
60
90
120
120
160
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PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-2
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: IŠP, MI
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: KŠP

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ
TEKMOVALNI
(12-13 let)

TEKMOVALNI
(12-13 let)

TEKMOVALNI
(14-15 let)

TEKMOVALNI
(14-15 let)

6

6

6

6

število igralcev, ki so potrebni za sestavo igralne ekipe na
igrišču pri posamezni športni panogi + 3
4
6
4
6
40
40
40
40
160
240
160
240
160
240
160
240

PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-3
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: IŠP, MI
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: KŠP

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-4
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: IŠP, MI
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: KŠP

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ
TEKMOVALNI
(16-17 let)

TEKMOVALNI
(16-17 let)

TEKMOVALNI
(16-17 let)

6

6

6

število igralcev, ki so potrebni za sestavo
igralne ekipe na igrišču pri posamezni
športni panogi + 3
4
6
7
40
40
40
160
240
280
160
240
280

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ
TEKMOVALNI
(nad 18 let)

TEKMOVALNI
(nad 18 let)

TEKMOVALNI
(nad 18 let)

4

4

4

število igralcev, ki so potrebni za sestavo
igralne ekipe na igrišču pri posamezni
športni panogi + 3
4
6
7
40
40
40
160
240
280
160
240
280
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PREGLEDNICA ŠT. 1-2-1-5
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni
programi
kategoriziranih
športnikov)
minimalno številko udeležencev programa
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / UDELEŽENEC
TOČKE / STROKOVNI KADER / UDELEŽENEC

ŠVOM USMERJENI V
KŠ/VŠ
KATEGORIZACIJA
MLR
1
40
40

1.3. KAKOVOSTNI ŠPORT – 15.700,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do
naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
1.3.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, ker omogoča
vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu 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 lahko 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, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na
JR.
Izvajalci LPŠ in njihovi športni programi so razdeljeni v tri skupine:
1. Individualni športi: atletika, ju-jitsu, judo, karate, kegljanje, kolesarjenje, lokostrelstvo, namizni tenis, ples,
plezanje, ribištvo, tenis, twirling, kinologi …
2. Kolektivni športi: košarka, nogomet, odbojka, rokomet, …
3. Miselne igre: šah, …
Vrednotenje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se izvaja na podlagi
razdelitve športnih panog v tri skupine:
1. individualni športi (IŠP) – 17% mase denarja kakovostnega športa;
2. kolektivni športi (KŠP):
- 32% mase denarja kakovostnega športa za kolektivne športne panoge, kjer je število igralcev, ki so potrebni za
sestavo igralne ekipe na igrišču pri posamezni športni panogi + 3 manjše od 10;
- 50% mase denarja kakovostnega športa za kolektivne športne panoge, kjer je število igralcev, ki so potrebni za
sestavo igralne ekipe na igrišču pri posamezni športni panogi + 3 enako ali večje od 10;
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3. izvajalci miselnih iger – 1% mase denarja kakovostnega športa (v kolikor se na razpis ne prijavijo
izvajalci miselnih iger oz. ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se zadevna sredstva prerazporedijo na
Kakovostni šport - individualne športne panoge).
Pri posameznih športnih panogah naj bi bilo v posamezni vadbeni skupini vsaj toliko vadečih kot je to določeno s
tabelami 1-3-1 in 1-3-2.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/
skupina
športni objekt in strokovni
kader/udeleženec

kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1. je opredeljen v preglednici 1-3-1 in 1-3-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-3-1
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: IŠP, MI
velikost skupine/minimalno št. udeležencev –
glej dodatne pogoje: KŠP

število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER / SKUPINA

KŠ
KAKOVOSTNA
RAVEN III.

KAKOVOSTNA
RAVEN II.

KAKOVOSTNA
RAVEN I.

4

4

4

število igralcev, ki so potrebni za sestavo
igralne ekipe na igrišču pri posamezni športni
panogi + 3
4
6
7
40
40
40
160
240
280
160
240
280

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni
programi
kategoriziranih
športnikov)
minimalno številko udeležencev programa
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / UDELEŽENEC
TOČKE / STROKOVNI KADER / UDELEŽENEC

KŠ
KATEGORIZACIJA
DR

1
40
40
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1.4.
VRHUNSKI ŠPORT – 2.000,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR dosegli naziv
športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).

1.4.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom SR, MR ali PR pridobijo
dodatne točke za 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, ki izpolnjuje pogoje in sme kandidirati na
JR.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Vrhunski šport: dodatni programi športnikov MR, SR, PR

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.1. je opredeljen v preglednici 1-4-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega športa)
minimalno številko udeležencev programa
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT / UDELEŽENEC
TOČKE / STROKOVNI KADER / UDELEŽENEC

VŠ
KATEGORIZACIJA
PR

KATEGORIZACIJA
MR

KATEGORIZACIJA
SR

1
40
40

1
80
80

1
120
120

1.5. ŠPORT INVALIDOV (ŠI) – 900,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi
športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.
1.5.1. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato se z
različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi
in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport invalidov: celoletni programi

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
skupina
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Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici 1-5-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1
ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine
število ur vadbe / tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT /
SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER /
SKUPINA

ŠI
CELOLETNI PROGRAMI
10
2
30
60
60

V kolikor se na razpis ne prijavijo izvajalci športa invalidov oz. ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se zadevna
sredstva prerazporedijo na Vrhunski šport.

1.6. ŠPORTNA REKREACIJA (RE) – 2.400,00 EUR

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna rekreacija (RE) je pomembna za vsakega posameznika, ker pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči,
ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih
športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

1.6.1. CELOLETNI CILNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo
izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1 je opredeljen v preglednici 1-6-1.
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PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1
ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine
število ur vadbe / tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT /
SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER /
SKUPINA

RE
CELOLETNI
PROGRAMI
20
2
30
60
60

1.7. ŠPORT STAREJŠIH (ŠSta) – 400,00 EUR
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti.
1.7.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader /
skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.1 je opredeljen v preglednici 1-7-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-7-1
ŠPORT STAREJŠIH
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine
število ur vadbe / tedensko
število tednov
TOČKE / ŠPORTNI OBJEKT /
SKUPINA
TOČKE / STROKOVNI KADER /
SKUPINA

ŠSta
SKUPINSKA VADBA
15
2
30
60
60

V kolikor se na razpis ne prijavijo izvajalci športa starejših oz. ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se zadevna
sredstva prerazporedijo na Športno rekreacijo.
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2.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU – 4.500,00 EUR
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala
področja športa.

2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in
visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in 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.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:
usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški / udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 2.1 je opredeljen v preglednici 2-1.
PREGLEDNICA ŠT. 2-1

USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE

USPOSABLJANJE
PROGRAMI
USPOSABLJANJA
IN IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)
(stopnja 1, 2, 3)
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU
minimalno število udeležencev programa*
1
1
TOČKE / MS / UDELEŽENEC
5
20
*Prijavitelju lahko prijavi in se mu sofinancira največ toliko kandidatov za licenciranje koliko ima prijavitelj
vadbenih skupin, za usposabljanje pa 1 kandidata.

3.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 7.900,00 EUR

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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.

3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske
infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
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3.1.1. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE
Na lokalnem nivoju deluje športna zveza in je kot predstavnik civilne športne družbe na lokalnem nivoju.
Sofinanciranje delovanja športne zveze na lokalnem nivoju se ovrednoti na način, da ji za vsakega člana pripada
določeno število točk.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
Delovanje športne zveze

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški / društvo

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 3.1.1 je opredeljen v preglednici 3-1.
PREGLEDNICA ŠT. 3-1

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE
ŠPORTNE ZVEZE
TOČKE / MS/ DRUŠTVO*
150
*Športna zveza prejme za vsako včlanjeno društvo 150 točk.

