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4. toka 9. seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na 9. redni seji dne 7. 11.
1 1. 2019
obravnava
vnava in sprejme odlok v prvi obravnavi:
obra
obravnavi :
Na podlagi 16. lena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg),
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014~2023 (ReNPŠ 14-23), (Uradni list RS, št. 26/2014), Izvedbenega narta Resolucije
o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014~2023 (Sklep
vlade RS, št. 00727-13/2014/7, z dne 26. 8. 2014) in 16. lena Statuta Obine Ajdovšina
(Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018 in 38/2018) je Obinski svet Obine
Ajdovšina na ____ seji dne ________ sprejel
ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa v obini Ajdovšina
I. SPLOŠNE DOLO>BE
DOLO>BE
1. len
(vsebina odloka)
odloka )
Ta odlok doloa javni interes na podroju športa v obini Ajdovšina, izvajalce
posameznih programov in podroij letnega programa športa ter podrobnejše pogoje
in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa.
2. len
(uporaba kratic)
Kratice in izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- NPŠ, nacionalni program športa,
- IN NPŠ, izvedbeni nart nacionalnega programa športa,
- LPŠ, letni program športa,
- NPŠZ, nacionalna panožna športna zveza,
- OKS-ZŠZ, Olimpijski komite Slovenije ~ Združenje športnih zvez,
- OŠZ, obinska športna zveza,
- ZŠIS-POK, Zveza za šport invalidov Slovenije ~ Paraolimpijski komite,
- kategoriziran športnik je športnik, ki v skladu z zakonom o športu pridobi naziv
mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali
olimpijskega razreda,
- uradni tekmovalni sistemi, sistem tekmovanj v Republiki Sloveniji in mednarodnih
tekmovanj v posamezni športni panogi, ki so stopenjsko razvršena glede na njihovo
medsebojno konkurennost, so v skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih
športnih zvez in jih je evidentiral OKS-ZŠZ.
3. len
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na podroju športa v obini obsega dejavnosti na vseh podrojih športa
v skladu z NPŠ in so namenjene zagotavljanju pogojev, za ve in bolj kakovostno
ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Obina
zagotavlja javni interes v športu tako, da:
- zagotavlja finanna sredstva za izvedbo LPŠ na ravni obine,
- nartuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in
površine za šport v naravi v lasti obine,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
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Z LPŠ se doloa programe in podroja športa, ki se sofinancirajo v posameznem
koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se jih zagotavlja v proraunu obine, ob
upoštevanju strukture in prednostnih nalog, opredeljenih v NPŠ.
LPŠ sprejme obinski svet po predhodnem mnenju obinske športne zveze. V
primeru, da obinska športna zveza ne poda mnenja v roku enega meseca, lahko
obinski svet sprejme letni program športa brez tega mnenja.
II. VSEBINSKE DOLO>BE
4. len
(opredelitev programov/
prog ramov/podroij
ramov/ podroij športa)
Za uresnievanja javnega interesa v športu se v skladu s proraunskimi možnostmi
lahko sofinancirajo naslednji programi in podroja športa:
1. Športni programi:
- prostoasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijska športna dejavnost,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
- založništvo v športu,
- informacijsko-komunikacijska tehnologija na podroju športa.
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
5. len

(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ so:
- športna društva in športne zveze,
- zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na podroju športa, v skladu
z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s podroja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- zasebni športni delavci.

6. len
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(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega lena imajo pravico do sofinanciranja, e izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
- izvajajo športne programe in delujejo na podroju športa najmanj eno leto na dan
objave javnega razpisa,
- imajo sedež v obini Ajdovšina in izvajajo športne programe pretežno za
prebivalce obine,
- imajo za prijavljene programe/podroja zagotovljene materialne in prostorske
pogoje,
- imajo izdelano finanno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov
in stroškov za izvedbo programov/podroij,
- imajo urejeno evidenco lanstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
LPŠ.
Neglede na prejšnji odstavek imajo športna društva, športne zveze ter zavodi s
podroja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, prednost pri
izvajanju programov prostoasne športne vzgoje otrok in mladine.
III. POSTOPEK IZBI
IZBI RE IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
7. len
(javni razpis)
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis, razen v primerih, ko
je mogoe skleniti neposredno pogodbo.

Za vsa vprašanja postoka izbire in sofinanciranja LPŠ, ki niso urejena s tem odlokom,
se uporablja dolobe zakona o športu.
Sklep o zaetku javnega razpisa sprejme župan.
Javni razpis se objavi na spletni strani obine, obinskega zavoda za šport in obinske
športne zveze.
8. len
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija)
dokumentacija )
Javni razpis mora vsebovati:
- naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- navedba pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
- predviden obsega javnih sredstev za sofinanciranje,
- doloitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in nain oddaje
vlog,
- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obvešeni o izidu javnega razpisa,
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- kraj, as in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo,
oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo ter podatki o spletni
strani obine, na kateri je dostopen javni razpis z razpisno dokumentacijo,
- drugi potrebni podatki za izvedbo javnega razpisa.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogoajo izdelavo
popolne vloge za dodelitev sredstev in sicer:
- odlok o sofinanciranju LPŠ,
- javni razpis,
- razpisni obrazci,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Obina objavi razpisno dokumentacijo na svoji spletni strani.
9. len
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
razpisa )
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.

Komisijo sestavljajo predsednik in štirje lani, od katerih morajo biti najmanj trije
imenovani na predlog OŠZ.
Predsednik in lani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev
sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja
(v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega etrtega kolena), v zakonski zvezi, v
zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, e so te zveze,
razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu
komisije, e obstajajo druge okolišine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in
nepristranskost (npr. osebne povezave).
Predsednik in lani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
>e je predsednik ali lan komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno
povezan, se izloi iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno.
Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Komisija je sklepna, e je na
seji navzoa veina lanov. Predlagana odloitev je sprejeta, e je na sklepni seji za
odloitev glasovala veina opredeljenih glasov navzoih lanov.
10. len
(naloge komisije)

Naloge komisije so:
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravoasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna
popolnost),
- pregled in vrednotenje vlog,
- vodenje zapisnikov o svojem delu,
- priprava predloga o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja
programa ali podroja LPŠ,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka.
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Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec
obinske uprave oziroma obinskega zavoda za šport.
11. len
(vloge)
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je oznaena z »Ne odpiraj ~ vloga« in
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko oznaena tudi na
drug nain, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na doloen javni razpis.

Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, e je tako doloeno v javnem razpisu.
Nain elektronske predložitve vloge mora biti doloen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ne glede na nain oddaje. Vloga, ki prispe po
poteku roka, je prepozna.
Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih.
12. len
(odpiranje vlog)

Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Odpiranje vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno oznaene ovojnice.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravoasna, ali jo je podala upraviena oseba
in ali je popolna. Vlogo, ki ni pravoasna ali je ni vložila upraviena oseba, pristojni
organ obinske uprave zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki vsebuje:
- kraj in as odpiranja dospelih vlog,
- imena navzoih lanov komisije,
- naziv vlagateljev,
- ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo
manjkajoe dokumentacije.
13. len
(dopolnitev vlog)
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne
vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
>e vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vlogo s sklepom zavrže v celoti
oz. v delu, v katerem ni bila dopolnjena. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. len
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje
razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, ter glede na to pripravi predlog izbire
in sofinanciranja programov in podroij LPŠ.

Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega
lena vodi zapisnik, v katerem navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri
programi ali podroja LPŠ se sofinancirajo v doloenem obsegu, kateri pa se glede na
višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
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Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
15. len
(odloba)
Na podlagi predloga komisije obinska uprave izda odlobo o izbiri ter obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali podroja letnega programa
športa.

Odloba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju LPŠ.
16. len
(poziv k podpisu pogodbe)
Ob izdaji odlobe o izbiri se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju
LPŠ.

>e se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje.
17. len
(ugovor
ugovor)
vor)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neopravieno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vroitve odlobe
vloži ugovor pri obinski upravi.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
Predmet ugovora ne more biti primernost meril za izbiro in ocenjevanje vlog.
Župan obine odloi o ugovoru v roku 30 dni od njegovega prejema. Odloitev župana
je dokonna.
18. len
(objava
(objav a rezultatov
Rezultati javnega razpisa se po zakljuku postopka javnega razpisa objavijo na spletni
strani obine.
19. len

(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V
pogodbi se opredelijo:
- osnovni podatki o obini in izvajalcu LPŠ,
- izbrani program, podroje,
- višina dodeljenih sredstev,
- nain in roki rpanja ter nakazila sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- as realizacije programa/podroja,
- nadzor nad izvedbo programa/podroja in namensko porabo sredstev,
- poroanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
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IV. NAKAZILA SREDSTEV TER OBVEZNOSTI IZVAJALCEV LPŠ
LPŠ
20. len

(namenska raba sredstev)
sredstev )
Izvajalcu LPŠ se dodeljena sredstva nakaže na podlagi pogodbe. Finanna sredstva,
ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa/podroja,
se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa/podroja, za katerega
so namenjeni v skladu z Merili za izbor in vrednotenje programov LPŠ v obini
Ajdovšina.
21. len
(cena športnega
športnega programa)
programa )
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti
izraun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.

Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika
brezplani. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev
mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadei, sorazmerno zmanjšati.
22. len
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in podroja skladno s prijavo na javni
razpis in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proraunskih sredstev izvaja delavec
obinske uprave, ki je pristojen za podroje športa. Obinska uprava lahko za vodenje
postopkov spremljanja izvajanja programov športa pooblasti obinski zavod za šport.
V pogodbi o sofinanciranju LPŠ se uredi spremljanje izvajanja programov in
sofinanciranih podroij ter nain in oblike poroanja.
23. len
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojnoizobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,
imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.

Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji,
prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred
drugimi izvajalci in uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na
podroju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi
uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
Izvajalec LPŠ je dolžan koristiti javne športne objekte v obsegu ur, ki izhaja iz odlobe
o sofinanciranju LPŠ, v kolikor javni športni objekt omogoa ustrezne pogoje za vadbo
in obstajajo proste kapacitete. Število ur, ki jih je izvajalec LPŠ dolžan koristiti v
javnih športnih objektih se izrauna iz sredstev, ki jih izvajalec prejme za objekt na
podlagi meril.
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Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja za izvajalca LPŠ, ki razpolaga z lastnim
objektom.
V LPŠ se opredeli športne programe, katerih izvajalci imajo pravico do uporabe javnih
športnih objektov po subvencionirani ceni.
Razporeditev ur iz prejšnjega odstavka po posameznih objektih, na podlagi
posebnega javnega razpisa, pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo OŠZ. Sklep o
razporeditvi ur se izda pred zaetkom novega šolskega leta. Sklep se posreduje
upravljavcem javnih športnih objektov in izvajalcem LPŠ.
24. len
(merila)
Za izbiro programov/podroij LPŠ se uporablja Merila za izbor in vrednotenje
programov LPŠ v obini Ajdovšina, ki so sestavni del tega odloka.

Za programe in podroja športa, ki nimajo izdelanih meril v tem odloku, se merila
doloi v LPŠ.
V. KON>NI DOLO>BI
DOLO>BI
25. len
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega
programa športa v Obini Ajdovšina (Uradni list RS, št. 92/2015, 82/2016).
26. len
(veljavnost odloka)
odloka)
Ta odlok zane veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Datum:
Tadej Beoanin, l. r.
župan
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Ajdovšina
Merila za izbor in vrednotenje letnega programa športa v obini Ajdovši
na
I. Merila za izbor programov/podroij
1 . Športni programi:
programi :
a) Prostoasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami,
potrebami , obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport
invalidov (rekreativni programi),
progra mi), šport starejših:
MERILO
1. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA
PROGRAMA
plaljiv program
brezplaen program
2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH
STROKOVNIH DELAVCEV (s podroja
športa)
športa )
usposobljen strokovni kader
izobražen strokovni kader
3. ŠTEVILO VADE>IH
VADE>I H V PROGRAMU
od 5 do 10
od 11 do 19
20 in ve
za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami
1 do 4
5 do 10

TO>KE
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,3

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,3 toke.
b) Športna vzgoja otrok in mladine,
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni programi):
programi):
MERILO
KOMPETENTNOST STROKOVNIH
STROKOVNIH DELAVCEV (s
(s
podroja športa)
športa )
usposobljen strokovni kader
izobražen strokovni kader

TO>KE

MERILO
KONKUREN>NOST
KONKUREN>NOST ŠPORTNE PANOGE ~ ŠTEVILO
REGISTRIR
REGISTRI RANIH ŠPORTNIKOV ZNOTRAJ NPŠZ
do 500 registriranih športnikov
od 501~2000 registriranih športnikov
nad 2000 registriranih športnikov

TO>KE

0,1
0,2

0,1
0,2
0,3

Upošteva se registrirane športnike iz evidence, ki jo vodi OKS-ZŠZ.
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MERILO
LOKALNI POMEN ŠPORTNE
ŠPORTNE PANOGE
kolesarstvo~cestno, bodybuilding, jadranje, planinstvo~
športno plezanje, orientacija, letalstvo, jadralno
padalstvo, šah, ribištvo, druge športne panoge
borilni športi, balinanje, lokostrelstvo, smuarski skoki
nogomet~mali, alpsko smuanje, ples, kolesarstvo~
gorsko, plavanje, triatlon
rokomet, košarka, nogomet

TO>KE

MERILO
RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj dveh razlinih starostnih
kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj treh razlinih starostnih
kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj štirih razlinih starostnih
kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno
vadbeno skupino v najmanj petih razlinih starostnih
kategorijah

TO>KE

MERILO
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE ~
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
izvajalec ima registrirane športnike vpisane v evidenco
OKS-ZŠZ ali NPŠZ
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mladinskem, državnem ali perspektivnem razredu*
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v
mednarodnem, svetovnem ali olimpijskem razredu*

TO>KE

0,3
0,6
0,9
1,6

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
0,6

*Upošteva se športnike s stalnim bivališem v obini oziroma v eni izmed sosednjih
obin, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv
kategoriziranega športnika.
MERILO
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE ~
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega
sistema
izvajalec tekmuje v drugi oz. tretji državni ligi
izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi s lansko ekipo

TO>KE
0,1
0,2
0,6

Izvajalec lahko pridobi 0,6 toke le v kolikor tekmuje s lansko ekipo. V primeru, da
izvajalec ne tekmuje s lansko ekipo lahko pridobi od 0,1 do 0,2 toki.
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V kolikor obstaja znotraj tekmovalnega sistema le ena liga, lahko izvajalec pridobi
najve 0,2 toki. V primeru, da izvajalec tekmuje z žensko in moško lansko ekipo se
toke dodelijo glede na rang tekmovanja posamezne ekipe.
V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,7 toke.
2. Razvojne dejavnosti v športu
športu
a) Izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu
Sofinancira se programe usposabljanj po javnoveljavnih programih usposabljanj v
skladu z zakonom o športu. Sofinancira se tudi pridobivanje ustreznih letnih licenc, ki
jih strokovni delavci potrebujejo za izvedbo programa.
MERILO
DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA
izvajalec nima za vsako vadbeno skupino zadostnega
števila ustrezno izobraženega ali usposobljenega
strokovnega kadra

TO>KE
0,1

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo 0,1 toke.
3. Organiziranost v športu
a) Delovanje športnih društev
MERILO

TO>KE/>LANA/DRUŠTVO
TO>KE/>LANA/DRUŠTVO

ŠTEVILO >LANOV
število lanov društva s plaano lanarino,
vkljuenih v športne programe
ŠTEVILO REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV/
ŠPORTNIKOV/
KONKUREN>NOST
KONKUREN>NOST ŠPORTNE PANOGE
število
registriranih
športnikov
društva
vkljuenih v športne programe
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
število kategoriziranih športnikov društva na
dan objave javnega razpisa*
LOKALNI
LOKALNI POMEN/DELOVANJE NA LOKALNI
RAVNI
lanstvo v obinski športni zvezi

0,1

0,2
0,3

2

*Upošteva se športnike s stalnim bivališem v obini oziroma v eni izmed sosednjih
obin, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv
kategoriziranega športnika.
V sofinanciranje se izbere društva, ki zberejo najmanj 2 toki.
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b) Delovanje obinske športne zveze
MERILO
ŠTEVILO >LANOV
število lanov s plaano lanarino

TO>KE
TO>KE
0,1

V sofinanciranje se izbere športne zveze, ki zberejo najmanj 1 toko.
II. Merila za vrednotenje programov/podroij
S temi merili je za vrednotenje programov/podroij predviden sistem tokovanja. Na
podlagi vrednotenja prejetih prijav se izrauna višina sredstev, ki jo izvajalci prejmejo
na javnem razpisu. Višina sredstev se izrauna na podlagi doseženega števila tok za
program/podroje in vrednost toke za posamezen sklop programov/podroij.
Vrednost toke za posamezen sklop programov/podroij se izrauna tako, da se višina
sredstev doloena v LPŠ za posamezen sklop programov/podroij deli s seštevkom
vseh tok posameznega sklopa programov/podroij.
Splošni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- pri programih prostoasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne
dejavnosti, športne rekreacije, športa invalidov in športa starejših se vrednoti le
programe, ki izpolnijo pogoj minimalnega število udeležencev v vadbeni skupini in
minimalno število vadbenih ur letno,
- pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport in programih kakovostnega športa, se v primeru manjšega števila udeležencev
v vadbeni skupini in manjšega števila vadbenih ur letno, število tok sorazmerno
zmanjša,
- isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem
programu,
- pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba ali usposobljenost v
skladu z zakonom o športu ter pridobljena licenca, v kolikor je za posamezno
športno panogo urejen sistem licenciranja.
1. PROSTO>ASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostoasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih
programov od predšolskega do vkljuno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se
organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega znaaja za otroke in mladino,
ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnane in niso del uradnih
tekmovalnih sistemov.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališe v obini
Ajdovšina.
1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
PROGRAMI
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v vzgojno izobraževalnih
zavodih prištevamo: Mali sonek (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonek (ZS),
Nauimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške/udeleženca.
MERILA

TO>KE
1

Toke/udeleženca

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proraunskih postavk
prorauna obine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS…).
1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izkljuno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od
lokalnega do državnega nivoja.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialni stroški/skupino.

MERILA
Toke/skupino (obinsko, medobinsko tekmovanje)
Toke/skupino (regijsko, državno tekmovanje)

TO>KE
10
15

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proraunskih postavk
prorauna obine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS…).
1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
Celoletni športni programi prostoasne športne vzgoje otrok in mladine
(netekmovalnega znaaja) predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor .

Minimalno število udeležencev v skupini/programu: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Predšolski otroci
Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 1x tedensko
Šoloobvezni otroci in mladina
(15~19 let) 2x tedensko

TO>KE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR
30

TO>KE/SKUPINO ~
STROKOVNI KADER
30

30

30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci…).
1.4. PROGRAMI V PO>ITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v asu poitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne
dejavnosti v krajšem obsegu (teaji, projekti), ki jih ponujajo razlini izvajalci.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev programa: 5
Minimalno število udeležencev v skupini otrok in mladine s posebnimi potrebami: 1
Minimalno število ur za krajše poitniške programe: 5~10 ur
Minimalno število ur za daljše poitniške programe: 30 ur
MERILA/VSEBINA
MERI LA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Predšolski in šoloobvezni otroci
ter mladina (15~19 let) 10 urni
programi
Predšolski in šoloobvezni otroci
ter mladina (15~19 let) 30 urni
programi

TO>KE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR
10

TO>KE/SKUPINO ~
STROKOVNI KADER
10

30

30

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci,…).
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostoasno 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 v vsakdanje življenje.
Programe se vrednoti v skladu z merili doloenimi v 1. poglavju (prostoasna športna
vzgoja otrok in mladine).
3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo
intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih uinkov sedeega
naina življenja in se izvajajo v kraju študija.
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo
zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov.
4.1. OB>INSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Obinska panožna športna šola je obinski projekt zaposlovanja strokovno
izobraženega kadra na podroju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno
izoblikovano tekmovalno piramido.
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Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
4.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- Sofinancira se programe športnikov v starosti od 12 let do vkljuno 19 let, ki so
vkljueni v evidenco, ki jo vodi OKS ali NPŠZ oziroma ZŠIS-POK ter imajo ustrezno
tekmovalno licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v skladu z
zakonom o športu. Sofinancira se tudi športnike mlajše od 12 let, pod pogoji, da je
tekmovanje za to starostno kategorijo vkljueno v uradni tekmovalni sistem.
- Izjemoma se sofinancira tudi programe, ki vkljuujejo mlajše športnike od 9 let do
vkljuno 11 let, registrirane pri NPŠZ, vkljuene v redni program vadbe prijavitelja in
tekmovanj, ki jih organizira NPŠZ.
- Pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe
razlinih spolov, ki imajo loeno pripravo na tekmovanja in loen tekmovalni sistem,
prizna in vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej.
- Pri kolektivnih športnih panogah se vrednotijo dodatne vadbene skupine znotraj
posamezne starostne skupine v skladu z merili in pod pogoji doloenimi v prvi in
drugi alinei teh pogojev.
- Posamezen udeleženec se vrednoti samo v eni starostni kategoriji.
Udeleženci programov so razvršeni v naslednje kategorije:
cicibani/cicibanke (9, 10, 11 let),
mlajši deki/deklice (12, 13 let),
starejši deki/deklice (14, 15 let),
kadeti/kadetinje (16, 17 let),
mladinci/mladinke, starejši mladinci/mladinke, mlajši lani/lanice (18, 19 let).

-

V primeru druganega poimenovanja pri posamezni športni panogi se program
razvrsti v posamezno kategorijo glede na pretežno starost športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor ,
- priprave in udeležba na športnih tekmovanjih.

Minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah: 6
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10
MERILA/VSEBINA
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Skupina 9~11 let
Skupina 12~13 let
Skupina 14~15 let
Skupina 16~17 let
Skupina 18~19 let

ŠTEVILO
VADBENIH
UR
TEDENSKO
3
4,5
6
6
7,5

ŠTEVILO
VADBENIH
UR LETNO

TO>KE/
VADBENI
PROSTOR

TO>KE/
STROKOVNI
KADER

120
180
240
240
300

120
180
240
240
300

120
180
240
240
300

Toke za vadbeni prostor se pomnožijo s faktorjem površin, ki je odvisen od uvrstitve
posamezne panoge v razrede (velikost vadbenega prostora):
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RAZRED

ŠPORTNA PANOGA

1.

nogomet, košarka, rokomet, smuanje, kolesarstvogorsko, plavanje, smuarski skoki
balinanje, ples, borilne vešine, športno plezanje,
lokostrelstvo,
triatlon,
bodybuilding,
jadranje,
letalstvo, ribištvo, šah, druge športne panoge

2.

FAKTOR
POVR
RŠIN
POV
1,3
1

Toke, ki jih izvajalec pridobi za programe športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se pomnožijo s tokami iz meril lokalne
pomembnosti, razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Prijavitelju se število tok, ki jih je pridobil za vadbenih prostor in strokovni kader
povea za 10 %, za namen priprav in udeležbe na športnih tekmovanjih.
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci…).
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine, v skladu
s posebnimi pogoji. Za dodatno vadbeno skupino pridobi izvajalec 50 % tok.
5. KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa sodijo športniki, ki tekmujejo v lanski kategoriji (od
20 let do 50 let).
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- Sofinancira se programe, ki vkljuujejo športnike registrirane pri NPŠZ ali ZŠIPOK,
imajo ustrezno tekmovalno licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih.
- Pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe
razlinih spolov, ki imajo loeno pripravo na tekmovanja in loen tekmovalni sistem,
prizna in vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej.
- Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira dodatna vadbena skupina, v kolikor
ima urejeno ustrezno registracijo in tekmovanje, kot je doloeno v prvi alinei.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- vadbeni prostor.

Minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah: 6
Minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Skupina 20~50 let

ŠTEVILO
VADBENIH UR
TEDENSKO
7,5

ŠTEVILO
VADBENIH
URE LETNO
300

TO>KE/SKUPINO ~
VADBENI PROSTOR
PROSTOR
300

Toke za športni objekt se pomnožijo s faktorjem površin, ki je doloen v poglavju 4.2.
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci…).
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Toke, ki jih izvajalec pridobi za programe kakovostnega športa, se pomnožijo s
tokami iz meril lokalne pomembnosti, razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine, v skladu
s posebnimi pogoji. Za dodatno vadbeno skupino pridobi izvajalec 50 % tok.
6. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so
s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika mednarodnega, svetovanega ali
olimpijskega razreda.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- sofinancira se športnike s stalnim bivališem v obini oziroma v eni izmed sosednjih
obin, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv
kategoriziranega športnika.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Mednarodni razred
Svetovni razred
Olimpijski razred

TO>KE/KATEGORIZANEGA
ŠPORTNIKA
2
4
6

7. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne kot
tudi športne uinke.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališe v obini
Ajdovšina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko

TO>KE/STROKOVNI
TO>KE/STROKOVNI
KADER
30

TO>KE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci.…).
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8 . ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostoasne športne
vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih
športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je nabor raznovrstnih
športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in
koristne izrabe lovekovega prostega asa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in
dobrega poutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališe v obini
Ajdovšina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko

TO>KE/STROKOVNI
KADER
30

TO>KE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci…).
9. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad
doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri emer pod pojmom »razširjena
družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališe v obini
Ajdovšina.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- strokovni kader,
- vadbeni prostor.
Minimalno število udeležencev vadbene skuine: 5
Minimalno število ur letno: 30
MERILA/VSEBINA
MERI LA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina
1x tedensko
Vadbena skupina
2x tedensko

TO>KE/STROKOVNI
KADER
30

TO>KE/VADBENI
PROSTOR
30

60

60
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Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno
plailo, se prizna 10 % tok vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do
športne površine (planinci, kolesarji, padalci.…).
10. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Uinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v
naravi je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se opredli financiranje
novogradnje športnih objektov, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje športnih
objektov ter površin za šport v naravi.
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
11. RAZVOJNE DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne
naloge, ki s svojim udejanjanjem nepogrešljivo podpirajo vse ostale dejavnosti
športa.
11.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so klju razvoja in uspešnosti.
Sofinancirajo se:
- programi strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu,
- programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani pristojne NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške povezane z izpopolnjevanjem in usposabljanjem.

MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
SOFINANCIRANJA
Udeležba na usposabljanju
Udeležba na izpopolnjevanju

TO>KE/UDELEŽENCA
15
5

11.2. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in nakup strokovne literature in drugih
obasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športa.
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
11.3. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v
sodelovanju s civilno športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je
ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso.
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
11.4. INFORMACIJSKO~KOMUNIKACIJSKA
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA NA PODRO>JU ŠPORTA
IKT na podroju športa predstavlja neposredno podporo za uinkovitejše in
prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter
sprotno analiziranje in spremljanje ravni uinkovitosti programov.
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
12. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
20

Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja obanov, kjer le-ti v veini s
prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese, so temelj športa.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira:
- materialne stroške, povezane z delovanjem.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA

TO>KE/>LANA
DRUŠTVA

Delovanje športnih
društev

1

TO>KE/
REGISTRIRANEGA
ŠPORTNIKA
2

TO>KE/
KATEGORIZIRANEGA
ŠPORTNIKA*
3

*Upošteva se športnike s stalnim bivališem v obini oziroma v eni izmed sosednjih
obin, ki imajo na dan objave javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv
kategoriziranega športnika.
MERILA/VSEBINA SOFINANCIRANJA
SOFINANCIRANJA
Delovanje športnih zvez

TO>KE/>LANA
TO>KE/ >LANA
ZVEZE
1

TO>KE/LETA
DELOVANJA
1

Sredstva lokalne skupnosti se za delovanje obinskega zavoda za šport zagotavljajo
na posebnih proraunskih postavkah in niso predmet javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ.
13. ŠPORTNE PRIREDITVE
PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve imajo velik vpliv na promocijo športa, razvoj turizma ter drugega
gospodarstva.
13.1. ŠPORTNE PRIREDITVE
Med športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množine
športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo
trajnostne kriterije in so usmerjene k poveanju števila športno dejavnega
prebivalstva. V sofinanciranje se vkljuuje tudi udeležba na mednarodnih športnih
prireditvah in tekmovanjih.
Programe se vrednoti v okviru Pravilnika za sofinanciranje prireditev v obini
Ajdovšina, merila za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah in
tekmovanjih se doloi v posebnem javnem razpisu, nekatere prireditve pa se v
okviru zakonskih možnosti sofinancira na podlagi neposredne pogodbe.
13.2. OB>INSKE ŠPORTNO~PROMOCIJSKE
ŠPORTNO PROMOCIJSKE PRIREDITVE TER PRIREDITVE ZA
PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU
Podelitev priznanj uspešnim športnikom predstavlja promocijo športa, športne
panoge ter uspešnih športnikov v obini. Sredstva za izvedbo športno promocijskih
prireditev ter prireditev za podelitev priznanj športnikom se zagotavljajo na posebnih
proraunskih postavkah.
Programe se vrednoti v okviru Pravilnika za sofinanciranje prireditev v obini
Ajdovšina, meril v LPŠ, nekatere prireditve pa se v okviru zakonskih možnosti
sofinancira na podlagi neposredne pogodbe.
14. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
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V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi spodbujanje športnega obnašanja
vseh udeležencev športa (medijske kampanje).
Merila se v letu sofinanciranja doloi v LPŠ.
Tadej Beoanin, l. r.
župan
Poroilo odbora
Na 7. seji dne 23. 10. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Odlok o
sofinanciranju letnega programa športa v obini Ajdovšina in sprejel
pozitivno
pozitiv no mnenje k Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v obini
Ajdovšina,, zato predlaga,
predlaga da ga obinski svet sprejme.
Datum: 24. 10. 2019
Suzana Krašna,
Krašna , l. r.
predsednica Odbora za družbene
zadeve

Obrazložitev
1. Pravni temelj:
temelj :
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg), je krovni zakon, ki doloa
javni interes na podroju športa. Poleg zakona je sprejeta tudi Resolucija o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014~2023 (ReNPŠ
14-23), (Uradni list RS, št. 26/2014) in Izvedbeni narta Resolucije o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014~2023 (Sklep vlade RS, št.
00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014).
2. Poglavitne rešitve odloka:
odloka :
Zakon o športu nalaga obini, da sprejme odlok, s katerim podrobneje doloi
izvajalce posameznih programov in podroij letnega programa športa, podrobnejše
pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, nain
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter nain izvajanja nadzora nad
pogodbami o sofinanciranju.
Obina ima veljavni pravilnik o sofinanciranju LPŠ iz leta 2015, v letu 2016 so bile
sprejete manjše spremembe pravilnika. Z novim odlokom, ki delno povzema dolobe
navedenih pravilnikov, se sofinanciranje programov športa usklajuje z dolobami
zakona o športu ter nacionalnim programom športa.
V odloku se ohranja dolobo, da imajo pravico do sofinanciranja izvajalci, ki imajo
ustrezno registracijo in že izvajajo programe najmanj eno leto na dan objave javnega
razpisa (JR), imajo sedež v obini Ajdovšina in izvajajo športne programe za
prebivalce obine.
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis, razen v primerih, ko
je mogoe skleniti neposredno pogodbo. Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje lani, od katerih morajo biti
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najmanj trije imenovani na predlog OŠZ. Predsednik in lani komisije ne smejo biti z
vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
etrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega
drugega kolena tudi, e so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav
tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, e obstajajo druge okolišine, ki bi
vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Zakon doloa novost glede roka za prijavo na javni razpis, in sicer vloga na JR mora
biti dostavljena do roka, ne glede na nain oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je
prepozna.
V odloku je doloeno, da komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, doloenih v tem
odloku oziroma v LPŠ, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja
programov in podroij LPŠ. Na podlagi predloga komisije obinska uprava izda
odlobo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali
podroja letnega programa športa. Odloba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o
sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Rezultati JR se po zakljuku postopka JR objavijo na spletni strani obine.
Izvajalcu LPŠ se dodeljena sredstva nakaže na podlagi pogodbe. Finanna sredstva,
ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za
udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške
izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti
izraun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Odlok
tudi povzema zakonsko dolobo, da so športni programi, ki so v celoti financirani iz
javnih sredstev, za uporabnika brezplani. V primeru delnega sofinanciranja športnih
programov iz javnih sredstev mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadei,
sorazmerno zmanjšati.
V 24. lenu odloka je doloena prednostna uporaba javnih športnih objektov, in sicer:
- Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojnoizobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,
imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
- Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, prednost pri uporabi
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in
uporabniki.
- Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na
podroju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi
uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
Izvajalec LPŠ je dolžan koristiti javne športne objekte/površine v obsegu ur, ki izhaja
iz odlobe o sofinanciranju LPŠ, v kolikor javni športni objekt/površina omogoa
ustrezne pogoje za vadbo in obstajajo proste kapacitete. Število ur, ki jih je izvajalec
LPŠ dolžan koristiti v javnih športnih objektih/površinah se izrauna iz sredstev, ki jih
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izvajalec prejme za objekt na podlagi meril. Izvajalci LPŠ, ki razpolagajo z lastnim
objektom, niso dolžni koristiti javne športne objekte.
Za razporeditev ur po posameznih objektih/površinah je dano pooblastilo OŠZ, ki o
tem izda sklep in obvesti tako izvajalce LPŠ kot tudi upravljalce športnih objektov.
Zakon o športu doloa merila, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri
programov/podroij. Z odlokom je dodan tokovni sistem.
Zakon doloa naslednja merila:
1. Za programe prostoasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoja otrok in
mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije
športa invalidov (netekmovalni šport) in športa starejših:
- cena športnega programa,
- kompetentnost strokovnih delavcev,
- število vadeih.
2. Za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, programe kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov
(tekmovalni šport):
- kompetentnost strokovnih delavcev,
- konkurennost športne panoge,
- lokalni pomen športne panoge,
- število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
- uspešnost športne panoge.
Posebej so izdelana tudi merila za izbor programov usposabljanja in izpolnjevanja
strokovnega kadra ter za organiziranost, delovanje športnih društev in zvez.
Športni programi/podroja, ki bodo izbrani na podlagi meril bodo sofinancirani v
skladu s tokovnim sistemom, ki je delno povzet iz sedaj veljavnega pravilnika z
upoštevanjem zakonskih dolob.
Pri prostoasni športni vzgoji otrok in mladine se predvideva sofinanciranje tako
programov v trajanju 60 ur letno, kot 30 urnih programov ter tudi krajših poitniških
programov. V skladu z NPŠZ se sofinancira strokovni kader in vadbeni prostor.
Doloeno je minimalno število udeležencev v vadbeni skupini, ki mora biti 5, v
nasprotnem primeru se program ne sofinancira. V okviru športne rekreacije, športa
invalidov ter športa starejših se sofinancira vadbeni prostor in strokovni kader tako za
30~urne kot tudi za 60~urne programe.
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
so športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni
sistematini pripravi na tekmovanja in tekmovanja. Pri teh programih se v skladu z
NPŠ sofinancira ustrezno izobražen oz. usposobljen strokovni kader, vadbeni prostor
ter stroške priprav in udeležbe na tekmovanjih.
Glede na omejitve postavljene v zakonu in NPŠ ni ve predvideno sofinanciranje
materialnih stroškov za programe tehninih športnih panog, temve bo tudi v teh
primerih, znotraj tekmovalnega športa otrok in mladine, sofinanciran ustrezno
izobražen/usposobljen strokovni kader, vadbeni prostor ter udeležba na tekmovanjih.
V okviru kakovostnega športa (tekmovalni šport lanskih ekip) pa NPŠ predvideva
sofinanciranje le vadbenega prostora.
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Zakon o športu je tudi natanno opredelil, kaj je vrhunski šport, in sicer so to
programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov s statusom mednarodnega,
svetovnega in olimpijskega razreda, zato je tokovni sistem predviden za navedene
razrede.
V odloku je predviden tudi sistem vrednotenja programov usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov ter kriteriji za sofinanciranje osnovnega delovanja
društev in zveze.
Pri ostalih programih/podrojih, ki jih sicer zakon predvideva, vendar se v našem
okolju še ne pojavljajo, je predvideno, da se v letu razpisa merila doloijo v LPŠ.
3. Ocena finannih in drugih posledic sprejema odloka:
odloka :
S samim sprejetjem odloka se finannih posledic za obinski proraun ne predvideva.
Višina sredstev, ki se bo namenila programom, pa bo doloena v LPŠ.
Tadej Beoanin, l. r.
župan
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