Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2008 z dne: 31.01.2008
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/2005), 9.
člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/98, 72/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni
list RS, št. 37/99, 83/99 in UO GOK, št. 01/01, 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji
13. seji, dne 24.01.2008, sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju športnih programov v občini Komenda

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Komenda določa pogoje, merila in postopke za
vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah Občina Komenda
zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
(programi športa)
Sredstva za športne programe, ki so opredeljeni v 5. členu tega pravilnika in določeni v letnem
programu športa, se v okviru proračuna Občine Komenda izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi
javnega razpisa.
Poleg športnih programov iz prvega odstavka tega člena se iz javnih financ zagotavljajo tudi
sredstva za:
 načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov lokalnega pomena;
 izvajanje strokovno operativnih in tehnično administrativnih del za potrebe izvajanja in
spremljanja športnih programov;
 podeljevanje priznanj in nagrad športnikom in športnim delavcem;
 sofinanciranje akcij na področju športa.
Način in višina sofinanciranja zgoraj nanizanih strokovnih nalog v športu sta opredeljena v
vsakoletnem letnem programu športa.
3. člen
(izvajalci športnih programov)
Izvajalci športnih programov so:
 športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge;
 zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa;
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih
programov v občini Komenda.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
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Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
 da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
 da imajo sedež v občini Komenda;
 da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;
 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih športnih programov;
 da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalci
kandidirajo za sredstva za enkratne akcije;
 da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih;
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(športne vsebine)
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se
iz proračuna občine Komenda sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
1. športna vzgoja otrok in mladine
 interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
 športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
 športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
 športna vzgoja mladine,
 interesna športna vzgoja mladine
 športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
2. športna dejavnost študentov;
3. športno rekreativna dejavnost občanov;
4. kakovostni šport;
5. vrhunski šport;
6. šport invalidov;
7. razvojne in strokovne naloge v športu:
 delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti,
 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
 promocijska dejavnost,
 mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
 založniška dejavnost;
 informacijski sistem na področju športa.
6. člen
(letni program športa)
Občinski svet Občine Komenda na svoji seji pred iztekom koledarskega leta, oziroma najkasneje ob
sprejemu občinskega proračuna za naslednje leto, sprejme letni program športa.
Glede na razvojne plane in razpoložljiva finančna sredstva v proračunu občine Komenda se v
letnem programu športa določi:
 vsebine športnih programov, ki se v proračunskem letu, za katerega je letni program športa
sprejet, sofinancirajo iz proračuna občine Komenda,
 obseg in vrsta dejavnosti,
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višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih programov.

7. člen
(javni razpis)
Po sprejemu letnega programa športa župan občine Komenda v Glasilu Občine Komenda objavi
javni razpis za sofinanciranje športnih programov.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
 navedbo naročnika,
 vsebine športnih programov, ki so predmet razpisa,
 pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
 določitev obdobja za porabo sredstev,
 razpisni rok,
 način dostave predlogov,
 navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
 informacijo o razpisni dokumentaciji,
 rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpis ne sme biti krajši od trideset (30) in ne daljši od petinštirideset (45) dni.
Prijave na razpis zbere občinska uprava.
Strokovna služba v skladu s pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov v občini
Komenda in razpisnimi pogoji obdela zbrane predloge ter pripravi izbor programov in predlog
delitve sredstev, ki se za sofinanciranje športnih programov zagotavljajo v proračunu občine
Komenda.
Sklep o izbiri športnih programov izda občinska uprava.
Zoper ta sklep je možno vložiti pritožbo pri županu najkasneje v roku osem (8) dni po prejemu
sklepa. Odločitev župana je dokončna.
8. člen
(pogodba z izvajalci)
Župan z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto. V
pogodbi so določeni:
 podatki obeh skleniteljev pogodbe,
 vsebina in obseg športnih programov,
 čas realizacije športnih programov,
 višina sredstev za dogovorjene športne programe,
 način nadzora nad porabo proračunskih sredstev,
 rok za oddajo rednih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila ter
 druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih (15) dni od prejema pogodbe v podpis, se
šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa
ukinejo finančna sredstva.
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Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine
na naslednjem razpisu.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(normativni in tabelarični del)
Sestavni del tega pravilnika so Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v
Občini Komenda.
10. člen
(uveljavljanje sprememb)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako kot velja za njegov sprejem.
11. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v
Občini Komenda (UO GOK, št. 03/2006).
12. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah glasila občine Komenda.

Številka: 007-0003/2008
Datum: 24.01.2008

Tomaž Drolec
ŽUPAN

PRILOGA:
 Pogoji, merila in normativi s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini
Komenda
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POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V
OBČINI KOMENDA

I. SPLOŠNI POGOJI
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki so
opredeljeni v 3. členu Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih športnih programov in zagotovljeno redno športno vadbo najmanj
35 tednov v letu;
 da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in da imajo
urejeno evidenco o članstvu in urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih;
 da imajo sedež v občini Komenda in da se pravočasno prijavijo na javni razpis.
Dodatni pogoji in zahteve se opredelijo v letnem programu športa, ki ga vsako leto pred iztekom
koledarskega leta za naslednje leto sprejme občinski svet občine Komenda.

II. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna
Občine Komenda veljajo naslednji posebni pogoji:
- vrednotenje tekmovalcev/alk v športnih programih:
izvajalci športnih programov lahko udeležence/ke (tekmovalce/ke oziroma člane/ice)
prijavijo samo v enem od športnih programov, ki jih bodo izvajali. Vadbene skupine lahko
oblikujejo mešano glede na spol, glede na starost pa so mlajši udeleženci/ke športnih
programov izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni starostni kategoriji navzgor (starejši
udeleženci/ke pa ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije).
- število priznanih skupin v posameznem športnem programu:
vsakemu prijavljenemu in izbranemu izvajalcu se praviloma prizna največ ena vadbena
skupina v posameznem razpisanem športnem programu.
Izjemoma se izvajalcu v športni vzgoji otrok in mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport prizna ena dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z dokazilom o nastopanju
v ustreznem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze (NPZ).
Izvajalec lahko prijavi največ 6 starostnih skupin v športni vzgoji otrok in mladih
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Sekcija posameznega športnega društva se obravnava kot samostojni izvajalec športnih
programov.
- število udeležencev posameznega športnega programa (velikost vadbene skupine):
v kolikor število udeležencev posameznega športnega programa ne dosega predvidenega
števila se število točk proporcionalno zniža. Če v športnem programu sodeluje večje število
udeležencev, kot je predvideno, število točk ostane nespremenjeno.

- vrednotenje strokovnega kadra:
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izvajalci športnih programov morajo ob prijavi le-teh posredovati dokumentirane podatke o
strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne programe (vaditelj, učitelj, licenčni trener,
diplomirani trener, profesor športne vzgoje…). V kolikor športni program vodi oseba brez
ustrezne strokovne izobrazbe, se točke za strokovni kader ne priznajo.
- razvrščanje športnih panog v skupine
zaradi specifičnosti vsebin športnih programov so športne panoge razvrščene na naslednje
skupine:
 individualne športne panoge, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ
tekmujejo za naslov državnega prvaka
 kolektivne športne panoge, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ
tekmujejo za naslov državnega prvaka
 različni športno rekreativni programi
 drugi programi (miselne igre, planinci...).
- razvrščanje v kakovostne nivoje:
izvajalci športnih programov so pri športu otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in pri kakovostnem športu odraslih razvrščeni v dva kakovostna nivoja.
1. Kolektivni športi: Uvrstitev in nastopanje v 1. ali 2. državni ligi po določilih NPZ
nivo: Vsaka tekmovalna skupina mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah
ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače določeno.
Individualni športi: Uvrstitev v prvi polovici uvrščenih na uradnem državnem
prvenstvu ali v prvo polovico na jakostni lestvici NPZ (pri čemer morajo takšno
uvrstitev doseči vsaj 4 tekmovalci/ke, ostali pa morajo dokazati nastopanje na
uradnih tekmovanjih NPZ). Vsak tekmovalec/ka mora dokazati nastopanje na
najmanj petih tekmah ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače določeno.
Miselne igre: Uvrstitev v prvi polovici uvrščenih na uradnem državnem prvenstvu
ali v prvo polovico na jakostni lestvici NPZ (pri čemer morajo takšno uvrstitev
doseči vsaj 4 tekmovalci/ke, ostali pa morajo dokazati nastopanje na uradnih
tekmovanjih NPZ). Vsak tekmovalec/ka mora dokazati nastopanje na najmanj
petih tekmah ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače določeno.
2. Kolektivni športi: Nastopanje v drugih uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
nivo: državnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsaka tekmovalna skupina mora dokazati
nastopanje na najmanj petih tekmah ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače
določeno.
Individualni športi: Nastopanje v drugih uradnih tekmovalnih sistemih do
naslova državnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsak tekmovalec/ka mora dokazati
nastopanje na najmanj petih tekmah ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače
določeno.
Miselne igre: Nastopanje v drugih uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
državnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsak tekmovalec/ka mora dokazati
nastopanje na najmanj petih tekmah ustreznega ranga, razen, če ni z NPZ drugače
določeno.
Določbe posebnih pogojev so natančneje opredeljene v preglednicah 1,2,3,4 in 6.
III. MERILA IN NORMATIVI
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S sredstvi občinskega proračuna Občine Komenda se sofinancirajo programi športa in rekreacije,
katerih vsebinska opredelitev je naslednja:

1. Športna vzgoja otrok in mladine
Ovrednoteni so športni programi za otroke in mladino od rojstva do 15. leta starosti, ki se s športno
dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo,
ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente
športa.
1.1.1.1 Športni program Zlati sonček – program A
Financira se propagandno gradivo, knjižice in medalje za vse udeležence
programa.
1.1.1.2. Akcija »Naučimo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 10 urni program učenja plavanja, za
skupine z največ 10 udeleženci.
1.1.1.3. Akcija »Ciciban planinec«
Sofinancira se strokovni kader za 60 urni program za skupine z najmanj 20
udeleženci.
1.1.1.4. Drugi 60 urni športni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 60 urni program za skupine z najmanj
20 udeleženci.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v programe športa, vendar se ne vključujejo v tekmovalne sisteme
nacionalnih panožnih zvez.
1.2.1.1. Športni program »Zlati sonček« - program B,C in D
Financira se propagandno gradivo, knjižice in medalje za vse udeležence
programa.
1.2.1.2. Športni program »Krpan« - programi bronasta, srebrna in zlata medalja
Financira se propagandno gradivo, knjižice in medalje za vse udeležence
programa.
1.2.1.3. Akcija »Naučimo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 20 urni program učenja plavanja, za
skupine z največ 10 udeleženci.
1.2.1.4. Šolska športna tekmovanja
Sofinancira se organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na lokalnem nivoju,
stroški udeležbe šolskih ekip na regijskih, področnih in državnih športnih tekmovanjih ter
delovanje področnega centra za šolska športna tekmovanja.
Sofinancira se strokovni kader za 40 urni program vadbe za skupine z najmanj 20
udeleženci, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na lokalnem nivoju.
Dodatno se sofinancira strokovni kader za 20 urni program vadbe za skupine z najmanj 20
udeleženci, ki se uvrstijo področno in/ali državno tekmovanje in sicer za vsako stopnjo
tekmovanja posebej.
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1.2.1.5. Drugi 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine z najmanj
20 udeleženci.
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi otrok in mladine od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki v
procesu športne vadbe in urejenih sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih
zvez (»panožne športne šole«). Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v
dogovoru z MŠŠ in OKS-ZŠZ.
Programi so razdeljeni v naslednje starostne stopnje:
1.2.2.1. Cicibanke, cicibani (CI;CE): do 11. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 240 urni program.
1.2.2.2. Mlajše deklice, mlajši dečki (MDE, MDI): do 13. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 280 urni program.
1.2.2.3. Starejše deklice, starejši dečki (SDE, SDI): do 15. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 320 urni program.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše
življenje vključujejo otroke in mladino s posebnimi potrebami (otroci in mladina z motnjami v
razvoju, invalidi) v starosti do 15. let.
1.2.3.1. Drugi 80 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine otrok v
starosti do 15 let z najmanj 10 udeleženci.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost otrok od 15. do 19. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa, vendar se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih
zvez.
1.3.1.1. Drugi 80 urni športni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine z najmanj
20 udeleženci.
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi otrok in mladine od 15. do 19. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki v
procesu športne vadbe in urejenih sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih
zvez (»panožne športne šole«). Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v
dogovoru z MŠŠ in OKS-ZŠZ.
1.3.2.1. Mlajše mladinke, mlajši. mladinci (MME, MMI): do 17. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 360 urni program.
1.3.2.2. Starejše mladinke, starejši mladinci(SME, SMI): do 19. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 400 urni program.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše
življenje vključujejo otroke in mladino s posebnimi potrebami (otroci in mladina z motnjami v
razvoju, invalidi) v starosti od 15. do 19. let.
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1.3.2.1. Drugi 80 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine otrok v
starosti od 15 do 19 let z najmanj 10 udeleženci.

2. Športna dejavnost študentov
Ovrednoteni so športni programi študentov, ki predstavljajo dopolnilo intelektualnemu delu in
pripomorejo k bogastvu telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
80 urni športni programi v izbranih športnih panogah
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za organizirane skupine
študentov z najmanj 20 udeleženci.

3. Športno rekreativna dejavnost odraslih
Ovrednoteni so športni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje in zmanjševati negativne posledice današnjega
življenja in dela. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izrabo človekovega prostega časa.
3.1. Redna športno rekreativna vadba odraslih
80 urni programi odraslih
Sofinancira se športni objekt za 80 urni program za skupine odraslih z najmanj 20
udeleženci.
3.2. Redna športno rekreativna vadba starejših od 65 let
80 urni programi starejših od 65 let
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine odraslih z
najmanj 20 udeleženci.
3.3. Redna športno rekreativna vadba socialno in/ali zdravstveno ogroženih
80 urni programi socialno in zdravstveno ogroženih skupin
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine odraslih z
najmanj 20 udeleženci.

4. Kakovostni šport
Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov in ekip na uradnih
tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
320 urni programi kakovostnega športa odraslih
Sofinancira se športni objekt za 320 urni program v skupinah od 6 do 22 udeležencev.

5. Vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo po
merilih OKS-ZŠZ priznan status (mladinskega, državnega) perspektivnega, mednarodnega ali
svetovnega razreda.
do 120 urni programi vrhunskega športa
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Sofinancirajo se športni programi kategoriziranih športnikov glede na dosežen status
kategorizacije, ki je v veljavi na dan objave javnega razpisa.

6. Šport invalidov
Ovrednotena je športna dejavnost invalidov, ki je prvenstveno namenjena ohranjanju gibalnih
sposobnostih, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom.
80 urni programi invalidov
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80 urni program za skupine odraslih z
najmanj 10 udeleženci.
Sistem in obseg sofinanciranja športnih programov navedenih v točkah od vključno 1 do vključno 6
sta podrobneje opredeljena v preglednicah številka 1,2,3,4,5 in 6.

7. Razvojne in strokovne naloge v športu
7.1. Delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti
Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se združujejo v športne zveze na lokalni ravni
in v nacionalne panožne zveze. V letnem programu športa se lahko v proračunu za šport in
rekreacijo določi del sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in administrativnega delovanja
društev in zvez. Sredstva se ovrednotijo na podlagi evidence članov društva s plačano članarino,
evidence o registriranih tekmovalkah/cih društva, razširjenosti in tradicije društva, števila mlajših
tekmovalnih selekcij in uspešnosti nastopanja članskih ekip.
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja društev.
7.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Ovrednoteni so programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se
jih udeležujejo in izvajajo posamezni izvajalci. Programi usposabljanja morajo biti verificirani pri
Strokovnem svetu za šport RS ali drugih ustreznih strokovnih svetih.
Sofinancirajo se stroški izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
v športu, vendar vsakemu izvajalcu športnih programov največ dve strokovni usposabljanji
letno.
7.3. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Ovrednotene so medobčinske, občinske, državne, mednarodne in druge tradicionalne športne
prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini in jih organizirajo izvajalci programov.
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev občinskega, medobčinskega, državnega ali
mednarodnega značaja z najmanj 40 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ dve
športni prireditvi. Sofinancirajo se tudi stroški največ ene promocijske športne prireditve na
izvajalca športnih programov z najmanj 120 udeleženci.
7.4. Založniška dejavnost
V letnem programu športa se lahko v skupnih proračunskih sredstvih za šport določi del sredstev za
založniško dejavnost. Ovrednotena je dejavnost izdajanja in nakupa strokovne literature in drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti v
občini Komenda.

10/17

Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2008 z dne: 31.01.2008
Sofinancirajo se nakupi strokovne športne literature in izdajanja periodičnih in občasnih
športnih publikacij, pri čemer skupna vrednost programov ne presega 200 točk.

7.5. Informacijski sistem na področju športa
V letnem programu športa se lahko v skupnih proračunskih sredstvih za šport določi del sredstev za
vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema na področju športa. Ovrednoteno je izvajanje
programov izdelave informacijskih baz (podatki s področja organiziranosti, financiranja športa,
športnih objektov…), ki se uporabljajo v športu.
Sofinancirajo se razni programi vzdrževanja in razvijanja informacijskih sistemov v športu,
pri čemer skupna vrednost programov ne presega 200 točk.
Sistem in obseg sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog v športu navedenih v točki 7 sta
podrobneje opredeljena v preglednici številka 7.

Številka: 007-0003/2008
Datum: 24.01.2008
Tomaž Drolec
ŽUPAN
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PRAVILNIK O VREDNOTENJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI
KOMENDA
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI – TABELARIČNI DEL

PREGLEDNICA ŠT. 1: ŠPORTNI PROGRAMI INTERESNIH IN REKREATIVNIH
VSEBIN
OBSEG SOFINANCIRANJA
PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM OPREDELITEV VSEBINE

strokovni
kader

športni
objekt

MS
(ZS, KRP in
ŠŠT)

korekcijs
ki faktor
objekt

0

0

propagandni
material

ni

10 ur

0

1

INTERESNA ŠV

ZLATI SONČEK - A

PREDŠOLSKIH
OTROK

NAUČIMO SE PLAVATI

10 ur

CICIBAN PLANINEC

60 ur

programi redne vadbe: do 5 let

60 ur

60 ur

ZLATI SONČEK - B, C, D

0

0

KRPAN

0

0

NAUČIMO SE PLAVATI

20 ur

20 ur

ŠŠT - občinski nivo

80 ur

0

ŠŠT - nad občinskim nivojem

80 ur

0

programi redne vadbe: 6 do 15
let

80 ur

80 ur

0

0,5

programi redne vadbe: 15 do 19
let

80 ur

80 ur

0

0,5

60 ur

60 ur

0

1

80 ur

80 ur

0

1

80 ur

80 ur

0

1

80 ur

80 ur

0

0,5

INTERESNA ŠV
ŠOLOOBVEZNIH
OTROK

INT. ŠV MLADINE
ŠV OTROK IN
MLADINE
S POSEBNIMI
POTREBAMI
ŠPORT ŠTUDENTOV

programi redne vadbe: 5 do 9
let
programi redne vadbe: 9 do 15
let
programi redne vadbe: 15 do 19
let
programi redne vadbe:

1
0
propagandni
material
propagandni
material
0
pogodbena
določila
pogodbena
določila

0,5
ni
ni
1
0,5
0,25

REKREATIVNA

programi redne vadbe: splošno

0

80 ur

0

0,5

DEJAVNOST

programi redne vadbe: 65 let +

80 ur

80 ur

0

0,5

ODRASLIH

programi redne vadbe: ogroženi

80 ur

80 ur

0

0,5

programi redne vadbe

80 ur

80 ur

0

1

ŠPORT INVALIDOV
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PREGLEDNICA ŠT. 2: ŠPORTNI PROGRAMI IN DOSEGANJE
KAKOVOSTNEGA NIVOJA
OBSEG SOFINANCIRANJA
PROGRAMA
1. nivo
2. nivo
ŠPORTNI PROGRAM OPREDELITEV VSEBINE

strokovni
kader

športni
objekt

strokovni
kader

športni
objekt

programi CI/CE: do 11 let

240 ur

240 ur

120 ur

120 ur

OTROK IN MLADINE

programi MDI/MDE: do 13
let

280 ur

280 ur

140 ur

140 ur

USMERJENIH V

programi SDI/SDE: do 15 let

320 ur

320 ur

160 ur

160 ur

360 ur

360 ur

180 ur

180 ur

400 ur

400 ur

200 ur

200 ur

0

320 ur

0

160 ur

do 1200 ur

do 1200 ur

0

0

ŠPORTNA VZGOJA

KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
KAKOVOSTNI ŠPORT
VRHUNSKI ŠPORT

programi MMI/MME: do 17
let
programi SMI/SME: do 19
let
programi ČI/ČE
programi kategoriziranih
športnikov

PREGLEDNICA ŠT. 3: DODATNI BONUS ZA RAZVRŠČANJE V KAKOVOSTNE
NIVOJE
DOSEŽENA STOPNJA
KATEGORIZACIJE
TOČKE PRI
RAZVRŠČANJU
V KAKOVOSTNE
NIVOJE

športnik/ca svetovnega
razreda
športnik/ca mednarodnega
razreda
športnik/ca perspektivnega
razreda

točkovanje
za razvrstitev
v 1. nivo
5
4
3

športnik/ca državnega razreda

2

športnik/ca mladinskega
razreda

2
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PREGLEDNICA ŠT. 4: KOREKCIJSKI FAKTOR
kolektivne
športne
panoge

individualne
športne
panoge

miselne igre

programi CI/CE: do 11 let

1

0,8

0,6

OTROK IN MLADINE

programi MDI/MDE: do 13
let

1

0,8

0,6

USMERJENIH V

programi SDI/SDE: do 15 let

1

0,8

0,6

KAKOVOSTNI IN

programi MMI/MME: do 17
let

1

0,8

0,6

VRHUNSKI ŠPORT

programi SMI/SME: do 19 let

1

0,8

0,6

programi ČI/ČE

1

0,8

0,6

programi kategoriziranih
športnikov

1

0,8

0,6

KOREKCIJSKI FAKTOR OBJEKT
ŠPORTNA VZGOJA

KAKOVOSTNI ŠPORT
VRHUNSKI ŠPORT

PREGLEDNICA ŠT. 5: BONUS TOČKE ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE
ELEMENT
VREDNOTENJA:
DOSEŽENA STOPNJA
KATEGORIZACIJE

VRHUNSKI ŠPORT

športnik/ca svetovnega
razreda
športnik/ca mednarodnega
razreda
športnik/ca perspektivnega
razreda

število priznanih
dodatnih točk

480 točk
400 točk
320 točk

športnik/ca državnega razreda

240 točk

športnik/ca mladinskega
razreda

160 točk
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PREGLEDNICA ŠT. 6: POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI
SKUPINI
ŠPORTNI
PROGRAM OPREDELITEV
VSEBINE
INTERESNA
ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
ŠV OTROK IN MLADINE
S POSEBNIMI
POTREBAMI
ŠPORT ŠTUDENTOV
REKREATIVNA
DEJAVNOST
ODRASLIH
ŠPORT INVALIDOV
ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT

programi redne vadbe:
5 do 9 let
programi redne vadbe:
9 do 15 let
programi redne vadbe:
15 do 19 let
programi redne vadbe:
5 do 9 let
programi redne vadbe:
9 do 15 let
programi redne vadbe:
15 do 19 let
programi redne vadbe:
programi redne vadbe:
splošno
programi redne vadbe:
65 let +
programi redne vadbe:
zdr./soc.ogroženi
programi redne vadbe
programi CI/CE: do
11 let
programi MDI/MDE:
do 13 let
programi SDI/SDE:
do 15 let
programi MMI/MME:
do 17 let
programi SMI/SME:
do 19 let

kolektivne
panoge
(hokej)

kolektivne
panoge
(nogomet)

kolektivne
panoge
(košarka)

individualne
športne
panoge

miselne igre
(šah, go,
bridge)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

22

12

12

12

12

22

18

12

10

10

22

18

12

8

8

22

18

12

9

8

22

18

12

9

8

KAKOVOSTNI ŠPORT

programi ČI/ČE

22

18

12

9

8

VRHUNSKI ŠPORT

programi
kategoriziranih
športnikov

22

18

12

6

6
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PREGLEDNICA ŠT. 7: RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
ŠPORTNI PROGRAM/OPREDELITEV VSEBINE
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJENJE IN
IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
element vrednotenja programa:
* izobraževanje (profesor, dipl. trener: programi FŠ)
* usposabljanje (vaditelj, učitelj, mentor, sodnik)
* izpopolnjevanje (potrjevanje licenc)
ŠPORTNO REKREATIVNE IN PROMOCIJSKE
PRIREDITVE
element vrednotenja programa:
* športne in rekreativne prireditve (lokalni nivo)
* športne in rekreativne prireditve (medobčinski
nivo)
* športne in rekreativne prireditve (državni nivo)
* športne in rekreativne prireditve (mednarodni
nivo)
* prireditve promocijskega značaja
DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ NA
LOKALNEM NIVOJU (ELEMENTI
RAZŠIRJENOSTI)

kotizacija
60 točk
40 točk
20 točk

št.
udeležencev
40 in več
40 točk
80 točk
120 točk
160 točk
200 točk

članstvo:
članstvo:
članstvo:
10 do 20
21 - 50
51 in več
40 točk
80 točk
120 točk
* število članov društva s plačano članarino
tekmovalci:
tekmovalci:
tekmovalci:
tekmovalci:
element vrednotenja programa:
6 - 15
16 - 30
36 - 50
nad 51
20
točk
40
točk
80
točk
120
točk
* število pri NPZ registriranih tekmovalcev društva
leta delovanja leta delovanja leta delovanja leta delovanja
element vrednotenja programa:
5 - 10 let
11 - 20 let
21 - 30 let
nad 31 let
20 točk
40 točk
80 točk
120 točk
* razširjenost in tradicija v občini
3-4
1-2 mladinski
5 in več ml.
element vrednotenja programa:
mladinske
selekciji
selekcij
selekcije
* mladinske ekipe v kakovostnem in vrhunskem
80 točk
160 točk
240 točk
športu
element vrednotenja programa:

element vrednotenja programa:
* nastopanje članske vrste v tekmovalnem sistemu
NPZ
INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU
ŠPORTA (način in obseg sofinanciranja se določi v
LPŠ)
element vrednotenja programa:
* upravljanje informacijskega sistema
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V ŠPORTU (način in
obseg sofinanciranja se določi v LPŠ)
element vrednotenja programa:
* izdelava in izdaja lokalne športne publikacije

2. nivo:

1. nivo:

160 točk

320 točk

število točk
maksimalno
do 200 točk

število točk
maksimalno
do 200 točk
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