MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V
OBČINI DIVAČA

1. UVOD
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača (v nadaljevanju: merila) uporablja
strokovna komisija pri pripravi predloga za izbor športnih programov in določitve obsega sofinanciranja
posameznega programa športa.

2. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA
Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni sistem razen:

šolskih športnih tekmovanj,

programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan in Naučimo se plavati za propagandno gradivo)
in

izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve
potrebnih sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih športnih programov. V primeru, da se ta
planirana sredstva ne porabijo v tekočem letu, se le-ta prenesejo v naslednje leto in se za ta znesek
povišajo določena sredstva na proračunski postavki programi športa.
Vrednost točke se določi vsako leto na novo in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za
sofinanciranje športnih programov v občinskem proračunu.
Za vadbene skupino je v nadaljevanju za posamezne programe športa ponekod navedena starost
vadečih v skupini, ki p a j e splošna usmeritev in se v konkretnih primerih vzame starostna
razmejitev, kot jih določa panožna športna zveza.

I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6 leta)
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
 Za izvajanje programa " Zlati sonček " v vzgojno varstvenih zavodih se financira propagandno
gradivo (knjižice, diplome, medalje).
 Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira strokovni kader v obsegu 20 ur na
skupino 8 otrok in se financira propagandno gradivo (knjižice, priznanja).
 Za izvajanje programa Ciciban planinec s e financira propagandno gradivo (knjižice,
priznanja).


 Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in sofinancira strokovni kader za največ
60 ur na skupino od 8 do 20 otrok (če je manjše število otrok, se število točk dodeli v
sorazmerju s številom vadečih).
PROGRAM
Naučimo se plavati
Drugi programi

Velikost skupine
min.5, max.10
min.8, max.20

Število ur
20
60

Strokovni kader št. točk
2 točki/uro
60

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6 do 15 leta)
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 Za izvajanje programa "Zlati sonček" in "Krpan" se financira propagandno gradivo (knjižice,
diplome, medalje).
 Za izvajanje akcije "Naučimo se plavati":
x
sofinancira se plavalni tečaj v sedmem razredu za neplavalce – sofinancira se strokovni
kader za 20 ur na skupino 10 otrok-neplavalcev,
x
sofinancira se plavalni tečaj v prvi triadi 9 letne osnovne šole - sofinancira se strokovni
kader za 20 ur na skupino v kateri je največ 10 otrok (navedeno se lahko izvaja tudi v
okviru šole v naravi) in
x
financira se propagandno gradivo za preverjanje znanja plavanja (medalje, diplome,
priponke).
 Za izvajanje drugih programov redne vadbe se zagotavlja objekt in sofinancira strokovni
kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20 otrok (če je manjše število otrok, se število
točk dodeli v sorazmerju s številom vadečih.
Zaradi podvajanje interesne vadbe osnovnošolskih otrok in osnovnošolskih otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport po društvih, se interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok društvu
prizna le v primeru, da je v vadbo vključenih najmanj polovica otrok, ki niso registrirani člani
tekmovalnih ekip društev oz. klubov.
 Za izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji) se sofinancira strokovni
kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oz. za največ 10 pohodov na skupino.

PROGRAM
Ostali programi
Naučimo se plavati
Drugi programi

Velikost skupine Število ur
min.15
/
min.5, max.10
20
min.8, max.20
80

Strokovni kader št.točk
8/dan/pohod
2 točke/uro
80

 Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja objekt, poleg tega pa se financira še:
- organizacija medobčinskih tekmovanj: sodniški stroški in stroški medalj ter pokalov,
- udeležba na regijskih in državnih tekmovanjih: prijavnina in prevoz.
Finančna sredstva za šolska športna tekmovanja in za programe (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan
in Naučimo se plavati) se dodelijo na podlagi polletnih poročil iz predhodno izločenih sredstev.

2.2.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2-3 krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.
2.2.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po

posameznih športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vadbena skupina
do 6 let
od 6 do 11 let
od 11 do 15 let

Število ur
160
240
300

Strokovni kader št.točk
160
240
300

Materialni stroški št.točk
100
120
140

2.2.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vadbena skupina
do 6 let
od 6 do 11 let
od 11 do 15 let

Število ur
160
240
300

Strokovni kader št.točk
160
240
300

Materialni stroški št.točk
100
120
140

V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene točke
zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
2.3.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami

Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele
Program
80 urni program

Velikost skupine
min. 5, max.10

Število ur
80

Strokovni kader št.točk
80

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15 do 20 leta)
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Za izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji) se sofinancira strokovni kader za
največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oz. za največ 10 pohodov na skupino.
Program
80 urni program
Ostali programi

Velikost skupine
min. 10
min. 15

Število ur
80
/

Strokovni kader št.točk
80
8/dan/pohod

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-4 krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.
Za sofinanciranje programov kategoriziranih športnikov v katerikoli športni panogi se prizna klubu ali
društvu za vsakega mladinca, ki ima priznan mladinski razred, športni dodatek in sicer 100 točk.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez
Slovenije.

3.2.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih
športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.

Vadbena skupina
od 15 do 17 let
od 17 do 20 let

Število ur Strokovni kader št.točk
320
320
360
360

Materialni stroški št.točk
160
180

3.2.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela najmanj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.

Vadbena skupina
od 15 do 17 let
od 17 do 20 let

Število ur Strokovni kade št.točk Materialni stroški št.točk
320
320
160
360
360
180

V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene točke
zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Program
80 urni program

Velikost skupine
min. 5, max.10

Število ur
80

Strokovni kader št.točk
80

II. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena skupina
mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.
Za sofinanciranje programov kategoriziranih športnikov se prizna klubu ali društvu za vsakega člana,
ki ima državni razred športni dodatek in sicer v višini 150 točk. Upoštevajo se kategorizirani športniki
po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije.

2.1. Društva, ki imajo vadbo organizirano tudi v mlajših vadbenih skupinah
2.1.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih
športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vadbena skupina
od 21 let dalje

Število ur
320

Materialni stroški št.točk
160

2.1.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje materialnih stroškov v obsegu, kot je razvidno iz tabele,

Vadbena skupina
od 21 let dalje

Število ur
320

Materialni stroški
160

V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene točke
zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.

2.2. Društva, ki imajo redno vadbo organizirano samo za člane
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih
športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo.

III. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki
tekmujejo v članskih kategorijah.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez
Slovenije.
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je
kategoriziran športnik športni dodatek in sicer za:
-

perspektivni razred 200 točk,
mednarodni razred 250 točk,
svetovni razred 300 točk,

3.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih
športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

Vadbena skupina
Vrhunski športniki

Število ur
400

Strokovni kader št.točk
400

3.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

Vadbena skupina
Vrhunski športniki

Število ur
400

Strokovni kader št.točk
400

V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene točke
zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.

RAZVRSTITEV INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOG V
RAZREDE PO KRITERIJIH RAZŠIRJENOSTI IN KAKOVOSTI I N
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV GLEDE NA TA DVA KRITERIJA
1. INDIVIDUALNE PANOGE
A. RAZŠIRJENOST
1. V program je vključenih več kot 20 registriranih tekmovalcev v najmanj štirih različnih
starostnih kategorijah
2. V program je vključenih najmanj 10 registriranih tekmovalcev v najmanj treh različnih
starostnih skupinah
3. V program je vključenih najmanj 5 registriranih tekmovalcev
B. KAKOVOST
1. Najmanj 3 udeleženci programa so k ategorizirani športniki ali najmanj 6 udeležencev
programa je na uradnem državnem prvenstvu doseglo uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo
najmanj 25 tekmovalcev, oz. do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
2. Najmanj 1 udeleženec programa je kategorizirani športniki ali najmanj 3 udeleženci so na
uradnem državnem prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25
tekmovalcev oz. do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
3. Najmanj 1 udeleženec programa je na uradnem državnem prvenstvu dosegel uvrstitev do 10.
mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev oz. do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj
10.
2. KOLEKTIVNE PANOGE:
A – RAZŠIRJENOST:
1. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj štirih različnih starostnih kategorijah
2. Program obsega vadbo in tekmovanje v najmanj dveh različnih starostnih kategorijah
3. Program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino
B –KAKOVOST:
1. Vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oz. je uvrščena v prvo tretjino vseh
uvrščenih ekip, če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
2. Vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oz. je uvrščena v prvo polovico vseh
uvrščenih ekip, če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški
3. Vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma (če gre za vadbeno skupino iz
programa 1. stopnje razširjenosti) regionalni ligi, oz. je uvrščena v zadnjo tretjino vseh
uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
Vadbene skupine, ki so prijavljene v kakovostnem in vrhunskem športu dobijo dodatno
število točk, kot je razvidno iz tabele.
Ovrednoti se vsako prijavljeno vadbeno skupino na podlagi realizacije preteklega leta.

KRITERIJ
RAZŠIRJENOST
1
2
3

1
200 TOČK
180 TOČK
160 TOČK

KAKOVOST
2
160 TOČK
140 TOČK
80 TOČK

3
80 TOČK
60 TOČK
20 TOČK

IV. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati
upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre
za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra za starejše občane stare od 65 let v obsegu, kot je razvidno iz
tabele,

V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev, 3/4 rekreativcev mora biti iz občine Divača.
(Registracija rekreativnih skupin ni potrebna).
Vadbena skupina
starejši občani od 65 let

Število ur
80

Strokovni kader št.točk
80

V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom (prijavi se lahko društvo invalidov).
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.
Vadbena skupina
Invalidi

Število ur

Strokovni kader št. točk

80

80

VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV
Občina Divača sofinancira tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

ki delajo v športnih društvih in sicer:
 šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik, in sicer največ
za dva udeleženca iz posamezne panoge,
 izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence)
 študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo izven sedeža
fakultete.
Sofinancira se največ dva udeleženca iz posamezne panoge. Število strokovnih kadrov, ki se
izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki
s o
v p o s a m e z n e m l e t u p l a n i r a n a z a
t a
n a m e n .
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za sofinanciranje so naslednji:
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje,
da bo po končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri izvajalcu, sicer bo moral vrniti
celotni znesek sofinanciranja.
Za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov (licence) lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki
delajo kot izšolani strokovni kadri v posameznem športnem društvu že najmanj 1 leto.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se sofinancira le v primeru, če to razpisujejo Fakulteta
za šport in republiške panožne športne zveze oz. če takega izobraževanja ni v Republiki Sloveniji na
podlagi izjave republiške panožne športne zveze.
Sofinanciranje se izvrši, ko prijavitelj za vsakega kandidata posreduje:
 razpis predlaganega izobraževanja,
 podpisano pogodbo s kandidatom,
 dokument o uspešno opravljenem izobraževanju oz. izpopolnjevanju.

Za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu velja, da se kandidatom
plača kotizacija.

6.2. Šolanje študentov na Fakulteti za šport
Študenti, ki študirajo na fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov, ki jih morajo
prispevati za tečaje v okviru rednega študijskega programa FŠ, če se ti tečaji izvajajo izven sedeža
fakultete. Študentom se sofinancira ½ stroškov:
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji:
 izjava izvajalca, da študent aktivno sodeluje pri izvajanju športnih programov,
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje,
da bo po končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri izvajalcu, sicer bo moral vrniti
celotni znesek sofinanciranja.

Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje:
 izjavo o aktivnem delu v športni organizaciji,
 podpisano pogodbo,
 dokazilo o stroških tečaja.

VII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu
društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodeli:
80 točk.

IX. ŠPORTNE PRIREDITVE
Sredstva za sofinanciranje športnih prireditev se dodeljujejo na podlagi »Pravilnika o
sofinanciranju prireditev na območju občine Divača« iz posebne proračunske postavke.

X. ŠPORTNI OBJEKTI
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu občine
Divača.

