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Šempeter pri Gorici, 7. september 2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O SOFINANCIRANJEU
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 32/18). Odlok določa pogoje in postopke za vrednotenje
in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu.
V tem času smo primerno s potrebami uskladili merila, pogoje in kriterije, ki so bila del
razpisne dokumentacije pri vsakoletnem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
Merila, pogoje in kriterije za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba je v skladu z odlokom pripravila in sprejela
komisija. S predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba Merila, pogoje in kriterije za ocenjevanje prijav
na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba
umeščamo v odlok, kot prilogo.
Razen spremembe 6. člena odloka, kjer se naredi pravopisni popravek v zvezi z objavo
razpisne dokumentacije, se spremembe posameznih členov odloka nanašajo na spremembe
zaradi umestitve Meril, pogojev in kriterijev za ocenjevanje prijav na javni razpis za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba direktno v odlok in ne več
le kot del razpisne dokumentacije.
Občinskemu svetu predlagamo, da se predlagani Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba, obravnava in ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Pripravila:
Ksenija Ušaj

Župan
mag. Milan Turk

Priloga:
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba
- Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski
svet Občine Šempeter–Vrtojba na seji dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba.

Številka: 007-11/2020Šempeter pri Gorici, _____________

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
mag. Milan Turk
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Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17) in 15.
člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine
Šempeter-Vrtojba na ____ seji dne __________________ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

1. člen
Prvi stavek drugega odstavka 1. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 32/18) se spremeni tako, da se glasi: »Merila za
izbor in sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: merila) so sestavni del tega odloka in opredeljena
v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba«.«
2. člen
Četrti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Javni razpis se objavi v
uradnem glasilu Občine Šempeter-Vrtojba in spletni strani občine. Razpisna dokumentacija
pa se objavi na spletni strani občine.«
3. člen
Prva alineja tretjega odstavka 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
» - priprava predloga meril in pogojev«.
4. člen
Prvi odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: »Komisija opravi strokovni
pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi
meril, pogojev in kriterijev določenih z odlokom ter sprejetim vsakoletnim Letnim
programom športa.«
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-11/2020Šempeter pri Gorici, __________

Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
mag. Milan Turk

Priloga:
- Merila, pogoji in kriteriji za ocenjevanje prijav na javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA

Z merili se uveljavlja sistem točkovanja za posamezni športni program oz. področje športa.
Točke pridobljene na posameznem programu (od 1 do 12) se seštejejo in glede na sredstva, ki
so za posamezen program predvidena, se izračuna vrednost točke.
Vlagatelj, ki ne izpolni obrazcev v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, bo po teh merilih
prejel najmanjše možno število točk.
V kolikor za posamezni program ni prijav, se sredstva namenjena za ta program
prerazporedijo med druge programe.
1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja.
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti za otroke in mladino, ki nadgrajujejo
šolsko športno vzgojo.
1.1 Šport predšolskih otrok
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 6 otrok na skupino.
Merilo
cena programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo do 30 % cene programa
doplačilo nad 30 % cene programa
1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja
kompetentnost strokovnih delavcev
- diplomant FŠ – druga stopnja
- diplomant FŠ – prva stopnja
- strokovna usposobljenosti druge stopnje
- strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
- od 20
- od 13 do 19
- od 6 do 12

Točke
10
5
1
do 6
do 8
5
4
3
1
3
2
1

1.2 Šport šoloobveznih otrok in mladine
Sofinancirajo se programi osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladine.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 8 otrok na skupino. Če
je število manjše, se sofinanciranje sorazmerno zniža.
Merilo
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cena športnega programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo do 30 % cene programa
doplačilo nad 30 % cene programa
1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja
kompetentnost strokovnih delavcev
- diplomant FŠ – druga stopnja
- diplomant FŠ – prva stopnja
- strokovna usposobljenosti druge stopnje
- strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
- od 20
- od 13 do 19
- od 6 do 12

10
5
1
do 6
do 8
5
4
3
1
5
2
1

1.3 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. Sofinancira se udeležbo učencev in dijakov, ki so člani prijaviteljev.
Merilo
točke na učenca (največ 40)
1. mesto na državnem tekmovanju
udeležba na državnem tekmovanju
1.mesto na regionalnem tekmovanju
udeležba na regionlnem tekmovanju
točke na dijaka (največ 50)
1. mesto na državnem tekmovanju
udeležba na državnem tekmovanju
1.mesto na regionalnem tekmovanju
udeležba na regionlnem tekmovanju

Točke
7
3
4
1
9
4
5
1

2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno
socialno integracijo takšnih otrok v vsakdanje življenje.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor in strokovni kader, najmanj 10 otrok na skupino
in program, ki poteka najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
Merilo
redna vadba 2x tedensko
redna vadba 1x tedensko
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Točke
6
3
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kompetentnost strokovnih delavcev (max 8 tč)
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
nad 20
16 do 20
10 do 15
cena športnega programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo do 30 % cene programa
doplačilo nad 30 % cene programa
1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

5
4
3
1
3
2
1
10
5
1
do 6

3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so programi 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.
Sofinancirajo se športniki oz. ekipe od 12 do 18 let (oz. od 10 do 18 let v olimpijskih športnih
disciplinah individualnih športnih panog) športnih društev, katerih športniki tekmujejo v
organiziranih tekmovanjih na ravni države.

Merilo
vsak registriran športnik
vsaka ekipa (kolektivni športi)
redna vadba do 4 ure tedensko na skupino
redna vadba nad 5 ur tedensko na skupino
kategoriziran športnik mladinskega razreda (max 12 tč)
kategoriziran športnik državnega razreda (max 12 tč)
uvrstitev v 1. četrtino uvrščenih (na športnika)
uvrstitev v 1. polovico uvrščenih (na športnika)
uvrstitev v 2. polovico uvrščenih (na športnika)
kompetentnost strokovnih delavcev (max 8 tč)
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
kolektivni športi (razen števila športnikov in ekip)
4 KAKOVOSTNI ŠPORT
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Točke
2
5
5
10
4
4
5
3
1
5
4
3
1
20 % več

Stran 7 od 13

Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega
športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v
nadaljnjem besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
Pogoj za sofinanciranje je izvajanje programa 40 tednov v letu.
Merilo
število športnikov do 4
število športnikov nad 4
ekipa
ekipa (kolektivni šport)
redna vadba do 8 ur tedensko
redna vadba nad 9 ur tedensko
vsak program kakovostnega športa (do max 3)
kategoriziran športnik mladinskega razreda (max 12 tč)
kategoriziran športnik državnega razreda (max 12 tč)
uvrstitev v 1. četrtino uvrščenih
uvrstitev v 1. polovico uvrščenih
uvrstitev v 2. polovico uvrščenih
kompetentnost strokovnih delavcev (max 8 tč)
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
kolektivni športi (razen števila športnikov in ekip)
5 VRHUNSKI ŠPORT

Točke
1
2
5
10
5
10
1
4
4
5
3
1
5
4
3
1
20 % več

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s
sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR),
mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).
Upravičenci do sofinanciranja so športna društva, v katerih delujejo vrhunski športniki.
Merilo
število športnikov
kompetentnost strokovnih delavcev do 8 tč
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
kategoriziran športnik mladinskega razreda (max 8 tč)
kategoriziran športnik državnega razreda (max 8 tč)
kategoriziran športnik perspektivnega razreda (max 12 tč)
kategoriziran športnik mednarodnega razreda (max 15 tč)
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Točke
2
5
4
3
1
2
2
3
5
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kategoriziran športnik svetovnega razreda (max 20 tč)
kategoriziran športnik olimpijskega razreda (max 40 tč)
kolektivni športi

10
20
20 % več

6 ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne pozitivne psihosocialne
učinke (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne učinke (športna rekreacija,
tekmovanja, paraolimpijski športi) v življenju invalidov.
Pogoj za sofinanciranje: zagotovljen prostor, strokovni kader, najmanj 10 udeležencev.
Merilo
redna vadba 2x tedensko
redna vadba 1x tedensko
kompetentnost strokovnih delavcev (max 8 tč)
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
15 do 20
10 do 14
cena športnega programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo do 30 % cene programa
doplačilo nad 30 % cene programa
1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
6
3
5
4
3
1
7
3
10
5
1
do 6

7 ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih
dejavnosti in tekmovalnega športa.
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let)
in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Merilo
delovanje nad 10 let
delovanje nad 5 let
delovanje do 5 let
redna vadba min. 8 mesecev letno, 2x tedensko
redna vadba min. 8 mesecev letno, 1x tedensko
občasna vadba
število vadečih
nad 100
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Točke
10
5
1
5
3
1
12
Stran 9 od 13

76 do 99
51 do 75
26 do 50
15 do 25
cena športnega programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo

8
6
3
1
10
2

8 ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost ljudi nad doseženim 65. letom
starosti.
Pogoj za sofinanciranje: obseg najmanj 60 ur letno, kar predstavlja najmanj 30 vadbenih
tednov po 2 uri tedensko, zagotovljen prostor, strokovni kader.
Merilo
redna vadba 2x tedensko
redna vadba 1x tedensko
kompetentnost strokovnih delavcev (max 8 tč)
diplomant FŠ – druga stopnja
diplomant FŠ – prva stopnja
strokovna usposobljenosti druge stopnje
strokovna usposobljenosti prve stopnje
število vadečih
nad 20
15 do 19
5 do 14
cena športnega programa za vadeče
brezplačna vadba
doplačilo do 30 % cene programa
doplačilo nad 30 % cene programa
1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja

Točke
6
3
5
4
3
1
10
7
3
10
5
1
do 6

9 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Športni objekti in površine za šport v naravi
so športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi. Pri
športnih objektih in športnih površinah se v skladu z LPŠ lahko sofinancirajo stroški uporabe
s priloženo veljavno pogodbo oz. dogovorom. Športni objekti in površine za šport v naravi, ki
so v lasti občine jih lahko za namen za katerega so bili zgrajeni in urejeni, uporabljajo vsi pod
enakimi pogoji.
Pogoj za sofinanciranje športnih objektov in površin v lasti občine, so poravnane vse zapadle
obveznosti iz tega naslova.
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Merilo
poraba sredstev za najemnine v letu 2017
za vsakih 500 EUR po 1 točka do 15
notranje športne površine
zunanje športne površine
v lasti občine
druge
za vsako ekipo (kakovostni in vrhunski šport) pri kolektivnih športih
velikost notranjih športnih površin
do 300 m²
do 1100 m²
od 1101 m²
redna vadba do 4 ure tedensko
redna vadba od 5 do 10 ur tedensko
redna vadba nad 10 ur tedensko

Točke
1
20
10
10
5
10
5
10
20
5
10
15

10 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju športnih programov in obsega
načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe.
Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih
panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Kakovostni strokovni kadri v športu
so ključ razvoja in uspešnosti.
Programi izobraževanja so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po javnoveljavnih programih usposabljanja
in/ali izpopolnjevanja. Formalno izobraževanje ni predmet sofinanciranja.
Pogoji za sofinanciranje:
- udeležba v programu, ki je potrjen s strani Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo
Fakulteta za šport, OKS ter NPŠZ
- posamezni prijavitelj lahko prijavi na usposabljanje največ enega kandidata
- prijavitelj mora za svojega kandidata priložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden
namen, organizator in izvajalec izobraževanja
- prijavitelj mora priložiti izjavo kandidata, da bo najmanj še eno leto po pridobitvi potrdila
opravljal strokovno oz. trenersko delo v društvu
Sredstva se izvajalcem povrnejo največ v višini 50 % stroškov oz. odobrenih sredstev glede na
vrednost točke po izvedbi usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, na podlagi izstavljenega
zahtevka in fotokopije pridobljenega potrdila o usposobljenosti oziroma licenci ter
fotokopije računa in dokazila o plačilu.
Merilo
izpopolnjevanje (licenciranje)
usposabljanje

Točke
5
10

11 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Gradivo za 19. sejo občinskega sveta, ki bo dne 17. 9. 2019

Stran 11 od 13

Organiziranost v športu predstavlja zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja
oz. delovanja športnih organizacij.
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.
Kvalitetni programi športnih društev prispevajo k povečanju števila članov društev in s tem
števila športno dejavnih prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost, obseg strokovno
izvedenega prostovoljnega dela v športu in pripadnost posameznika športu.
Delovanje društev in njihovih zvez predstavlja javni interes, zato občina spodbuja in
materialno podpira društveno dejavnost.
Društvu ali klubu z več kot 25 športniki se seštevek vseh prejetih točk poveča za 3 krat.
Merilo
na člana
delovanje v javnem interesu
na število športnikov
vključenost v (eno) NPŠZ
leto delovanja
spletna stran društva
naziv športnika oz. športna uspešnost
kategoriziran športnik mladinskega razreda
kategoriziran športnik državnega razreda
kategoriziran športnik perspektivnega razreda
kategoriziran športnik mednarodnega razreda
kategoriziran športnik svetovnega razreda
kategoriziran športnik olimpijskega razreda

Točke
1
5
2
5
1
3
3
3
5
7
10
15

12 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so športna srečanja in tekmovanja. So osrednji dogodek organizacijske
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj
turizma, gospodarstva ter razvoj in negovanje športne kulture.
Športne prireditve
Merilo
mednarodni nivo (vsaj 4 države)
državni nivo
regionalni oz. medobčinski nivo
lokalni nivo
društveni nivo
uradna prireditev NPŠZ
za vsakih 10 udeležencev prireditve do 80
za vsakih nadaljnjih 50 udeležencev
prireditev športnih društev
Gradivo za 19. sejo občinskega sveta, ki bo dne 17. 9. 2019

Točke
150
100
50
20
10
20 % točk več
1
5
20
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prireditev ostalih vlagateljev
prireditev je tradicionalna (vsaj 3 zaporedna leta)

3
3

Uradna prireditev NPŠZ pomeni prireditev, ki jo za PŠZ izvede društvo ali klub in je lahko
državno (prvenstvo ali pokalna tekma) oz. mednarodna tekma (svetovno, evropsko
prvenstvo ali pokalna tekma).
Upošteva se največ dve prireditvi, ki jih prijavitelj organizira. Prireditev ne sme biti
sofinancirana iz drugih sredstev proračuna. Subvencionira se stroške najemnin športnih
površin, propagandnega materiala, opreme za izvedbo prireditve, sodniški in drugi
organizacijske stroške in odlikovanja športnikom ter največ 50 % stroškov pogostitev.

Gradivo za 19. sejo občinskega sveta, ki bo dne 17. 9. 2019
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