
Priloga I: MERILA ZA OCENJENVANJE PRIJAV NA JAVNI RAZUPIS ZA 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 

Športni programi se na podlagi prijav na javni razpis v posameznem obdobju sofinancirajo na 

podlagi izhodišč in usmeritev nacionalnega programa športa ter letnega programa športa, ki 

ga sprejme občinski svet. Osnovni pogoj za sofinanciranje športnih programov je poleg 

pogojev, določenih v Odloku o sofinanciranju športa v OMK, je zagotovljen prostor in  

zadostno število udeležencev programa , ki je za vsak program določeno posebej. 

 

1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine tako obsega širok spekter športnih dejavnosti, 

od obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih 

programov otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih 

ponujajo društva in zasebniki. Namenjeni so populaciji od predšolskega do vključno 

srednješolskega obdobja, niso tekmovalnega značaja in nadgrajujejo šolsko športno vzgojo. 

Minimalno število udeležencev programa je 8 na skupino. 

Vključena so tudi šolska športna tekmovanja in tečaji, financirajo se športni programi izven 

obveznega. Pod to točko se sofinancira tudi šport otrok, vključenih v programe kakovostnega 

športa, in sicer do 12 let (oz. do 10 let v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih 

panog. 

Merilo Točke 

cena programa, ki jo plača uporabnik na uro vadbe 
 - brezplačen program 10 

- do vključno 5 EUR 5 

- 5 EUR in več 0 

kompetentnost strokovnih delavcev  
 - pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

število vadečih 
 - nad 15 3 

- od 10 do 15 2 

- od 8 do 10 1 

trajanje programa 
 - nad 50 ur letno 10 

- od 26 do vključno 50 ur letno 8 

- do vključno 25 ur letno 6 

kraj izvajanja programa 
 - odprt prostor x1 

- zaprt prostor x1,5 

 

 



 

1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Programi so namenjeni otrokom in mladini s posebnimi potrebami. Mednje uvrščamo otroke 

in mlade, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma 

ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami delno ali v celoti zadovoljevati potreb 

osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živijo, zato potrebujejo prilagojeno 

izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. Športna vzgoja otrok in mladine 

s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi 

v vsakdanje življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega rednega šolskega 

športnega udejstvovanja. Minimalno število udeležencev programa je 3 na skupino. 

Merilo Točke 

cena programa, ki jo plača uporabnik na uro vadbe 
 - brezplačen program 10 

- do vključno 5 EUR 5 

- 5 EUR in več 0 

kompetentnost strokovnih delavcev  
 - pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

število vadečih 
 - nad 8 5 

- od 5 do 8 4 

- od 3 do 5 3 

trajanje programa 
 - nad 50 ur letno 10 

- od 26 do vključno 50 ur letno 8 

- do vključno 25 ur letno 6 

kraj izvajanja programa 
 - odprt prostor x1 

- zaprt prostor x1,5 

 

1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Obštudijske športne dejavnosti so pomembna sestavina življenja študentov kot dopolnilo 
intelektualnemu delu. Pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina 
življenja, ki ga pretežno zahteva študij, in k polnejši uresničitvi človeka. Predstavljajo različne 
organizirane oblike športnih dejavnosti v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta. 
Minimalno število vadečih je 8 na skupino. 

 

Merilo Točke 

cena programa, ki jo plača uporabnik na uro vadbe 
 - brezplačen program 10 

- do vključno 5 EUR 5 

- 5 EUR in več 0 

kompetentnost strokovnih delavcev  
 



- pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

število vadečih 
 - nad 15 3 

- od 10 do 15 2 

- od 8 do 10 1 

trajanje programa 
 - nad 50 ur letno 10 

- od 26 do vključno 50 ur letno 8 

- do vključno 25 ur letno 6 

kraj izvajanja programa 
 - odprt prostor x1 

- zaprt prostor x1,5 

 

1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje načrtno 

skrb za mlade športnike (od 12 let naprej oz. od 10 let v olimpijskih športnih disciplinah 

individualnih športnih panog) na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z 

dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija 

v športnih društvih in njihovih zvezah ter nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki 

ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo 

usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. 

Merilo Točke 

kompetentnost strokovnih delavcev 
 pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

konkurenčnost športne panoge 
 kolektivne panoge 15 

individualne panoge 10 

miselne igre 5 

lokalni pomen športne panoge 
 nad 15 let neprekinjenega delovanja 20 

od 5 do 15 let neprekinjenega delovanja 15 

od 1 do 5 let neprekinjenega delovanja 5 

članstvo v športni zvezi 5 

število športnikov 
 vsak registriran športnik 1 

vsak kategoriziran športnik mladinskega/državnega razreda, dodatno 2 

vsak kategoriziran športnik perspektivnega razreda, dodatno 3 

vsak kategoriziran športnik mednarodnega razreda, dodatno 5 

vsak kategoriziran športnik svetovanega/olimpijskega razreda, dodatno 10 

uspešnost športne panoge   

vidni rezultati na lokalni ravni x1 

vidni rezultati na regijski ravni x1,5 



vidni rezultati na državni ravni x2 

vidni rezultati na mednarodni ravni x2,5 

 

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT in 1.6. VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport in s tem vrhunski športnik je dogovorno opredeljen glede na kategorizacijo 

športnikov v skladu Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 

Republiki Sloveniji, ki jih objavi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, in 

obsega programe priprav in tekmovanj športnikov. 

V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih 

starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 

tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega 

prvaka ter na mednarodnih tekmovanj+ih in so registrirani skladno s pogoji Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 

Merilo Točke 

kompetentnost strokovnih delavcev 
 pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

konkurenčnost športne panoge 
 kolektivne panoge 15 

individualne panoge 10 

miselne igre 5 

lokalni pomen športne panoge 
 nad 15 let neprekinjenega delovanja 20 

od 5 do 15 let neprekinjenega delovanja 15 

od 1 do 5 let neprekinjenega delovanja 5 

članstvo v športni zvezi 5 

število športnikov 
 vsak registriran športnik 1 

vsak kategoriziran športnik mladinskega/državnega razreda, dodatno 2 

vsak kategoriziran športnik perspektivnega razreda, dodatno 3 

vsak kategoriziran športnik mednarodnega razreda, dodatno 5 

vsak kategoriziran športnik svetovanega/olimpijskega razreda, dodatno 10 

uspešnost športne panoge   

vidni rezultati na lokalni ravni x1 

vidni rezultati na regijski ravni x1,5 

vidni rezultati na državni ravni x2 

vidni rezultati na mednarodni ravni x2,5 

 

1.7. ŠPORT INVALIDOV 

Šport invalidov so programi v raznovrstnih oblikah, ki so namenjeni invalidom in ki 

predvidevajo psihosocialne (rehabilitacijske, vključevalne) in športne (možnost ukvarjanja s 

športom v obliki rekreacije, tekmovanj in paraolimpijskih športov) učinke. 



Merilo Točke 

kompetentnost strokovnih delavcev 
 pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

konkurenčnost športne panoge 
 kolektivne panoge 15 

individualne panoge 10 

miselne igre 5 

lokalni pomen športne panoge 
 nad 15 let neprekinjenega delovanja 20 

od 5 do 15 let neprekinjenega delovanja 15 

od 1 do 5 let neprekinjenega delovanja 5 

članstvo v športni zvezi 5 

število športnikov 
 vsak registriran športnik 2 

vsak kategoriziran športnik mladinskega/državnega razreda, dodatno 4 

vsak kategoriziran športnik perspektivnega razreda, dodatno 6 

vsak kategoriziran športnik mednarodnega razreda, dodatno 10 

vsak kategoriziran športnik svetovanega/olimpijskega razreda, dodatno 20 

uspešnost športne panoge   

vidni rezultati na lokalni ravni x1 

vidni rezultati na regijski ravni x1,5 

vidni rezultati na državni ravni x2 

vidni rezultati na mednarodni ravni x2,5 

 

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA in 1.9. ŠPORT STAREJŠIH 

Programi, ki predstavljajo smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne vzgoje otrok in 

mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in 

tekmovalnega športa, in sicer gre za skupino raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh 

starosti in družin, s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa, ohranjanja 

zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. 

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. 

letom starosti in razširjenih družin (starejših oseb in vnukov). 

Skupina mora imeti najmanj 5 vadečih. 

Merilo Točke 

cena programa, ki jo plača uporabnik na uro vadbe 
 - brezplačen program 10 

- do vključno 3 EUR 8 

- od 3 do 5 EUR 5 

- 5 EUR in več 1 

kompetentnost strokovnih delavcev  
 - pridobljena strokovna izobrazba ali usposobljenost, za vsakega delavca 5 

število vadečih 
 



- nad 15 5 

- od 10 do 15 4 

- od 5 do 10 3 

trajanje programa 
 - nad 50 ur letno 10 

- od 26 do vključno 50 ur letno 8 

- do vključno 25 ur letno 6 

kraj izvajanja programa 
 - odprt prostor x1 

- zaprt prostor x1,5 

 

 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Sofinancirajo se investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in 

površin za šport v naravi, z namenom posodabljanja in investicijskega vzdrževanja 

obstoječih objektov in površin. Redna vzdrževalna dela in obratovanje niso predmet 

sofinanciranja. 

Merilo Točke 

dostopnost vsem prebivalcem 
 prosta dostopnost 10 

dostopnost za člane 5 

obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi (velikost) 
 3000 m2 in več 10 

od 2000 m2 do 2999 m2 8 

od 1000 m2 do 1999 m2 6 

od 250 m2 do 999 m2 4 

do 249 m2 2 

vrednost investicije v letu razpisa 
 nad 20.000 EUR brez DDV 25 

od 10.000 EUR do vključno 20.000 EUR brez DDV 15 

do vključno 10.000 EUR brez DDV 10 

zagotavljanje vadbenih površin za več panog 
 za 3 ali več športnih panog 5 

za 2 športni panogi 4 

za 1 športno panogo 3 

 

 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

3.1. NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 

STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 



Najvišjo strokovno raven predstavlja strokovno izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali 

visokošolski študijski program s področja športa (kineziologije). Ti programi so v domeni 

izobraževalnega sistema. Vzporedno z univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v 

športu pa potekajo programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, 

povezanih s športom. Usposabljanje strokovnih kadrov v športu pomeni programe, kjer se 

različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim 

omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že 

izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo 

nadgraditi svoje znanje. Sofinancirajo se izdatki za izobraževanje, usposabljanje ali 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okviru javnoveljavnih programov. 

Merilo Točke 

pridobitev ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti za izpolnitev pogojev za vpis v 
razvid delavcev v športu 

 strošek do 100 EUR 20 

strošek od 101 do 300 EUR 30 

strošek od 301 do 400 EUR 40 

strošek od 401 do 500 EUR 50 

strošek nad 500 EUR 60 

pridobitev druge strokovne kompetence 
 strošek do 200 EUR 10 

strošek do 500 EUR 20 

strošek nad 500 EUR 30 

 

3.2. NA PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV 

Osnovo strokovnega načrtnega dela v športu predstavlja ugotavljanje in spremljanje 

pripravljenosti športnikov na vseh ravneh (vrhunski, nadarjeni, rekreativni športniki) ter 

svetovanje staršem otrok v zvezi z ustrezno vadbo, prehrano, hidracijo in načinom življenja. 

Merilo Točke 

nacionalni oziroma lokalni pomen panoge 
 opredeljen in utemeljen ob opisu programa 5 

naziv športnika oziroma športna uspešnost 
 vsak registriran športnik 1 

vsak kategoriziran športnik mladinskega/državnega razreda, dodatno 1 

vsak kategoriziran športnik perspektivnega razreda, dodatno 1 

vsak kategoriziran športnik mednarodnega razreda, dodatno 1 

vsak kategoriziran športnik svetovanega/olimpijskega razreda, dodatno 1 

število športnikov 
 za vsakih 5 udeležencev 1 

uspešnost in konkurenčnost športne panoge 
 opredeljena in utemeljena ob opisu programa do 5 

 

3.3. NA PODROČJU ZALOŽNIŠTVA 



Sofinancira se publikacije glede na njihov pomen, in sicer se sofinancira založništvo v 

znesku do 200 EUR posameznemu izvajalcu. 

Merilo Točke 

deficitarnost 
 novo in izvirno delo do 15 

naklada do 10 

reference 
 na državni ravni poznan avtor 25 

lokalno poznan avtor 15 

pomembnost priložnosti 
 poseben dogodek, okrogla obletnica delovanja do 50 

 

3.4. NA PODROČJU ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Namen znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu je prek temeljnih in aplikativnih raziskav 

pridobivati osnovna znanja o kineziologiji, predvsem pa prek uporabnih in razvojnih raziskav 

s področja športa prenašati raziskovalne izsledke v športno prakso. 

Merilo Točke 

izvedljivost in gospodarsnost projekta 
 projekt je v zaključni fazi 10 

projekt je v fazi izvedbe 8 

projekt je v začetni fazi 5 

razvojna kakovost 
 projekt pospešuje razvoj športa v občini 5 

relevantnost in potencialni vpliv projekta 
 projekt ima pomen za celotno občino 15 

projekt je pomemben za vse izvajalce športnih programov v občini 10 

projekt je pomemben predvsem za izvajalce 5 

reference 
 izvajalec ima vsaj 5 let izkušenj s podobnimi projekti 5 

 

3.5. NA PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ 

Sofinancirano je pospeševanje digitalizacije, t.j. digitalnih vsebin, digitalnih storitev in javne 

dostopnosti v vseh pojavnih oblikah elektronskih medijev na področju športa s ciljem trženja 

športa in uporabe digitalnih športnih vsebin v procesih izobraževanja, usposabljanja, 

vseživljenjskega učenja in raziskovanja v športu. 

Merilo Točke 

deficitarnost 
 nakup nove informacijsko-komunikacijske tehnologije 25 

nadomestitev oziroma vzdrževanje obstoječe tehnologije 10 

dostopnost tehnologije za uporabnike 
 tehnologija bo dostopna vsem občanom 25 



tehnologijo bodo uporabljali člani oziroma zaposleni 5 

uporabnost tehnologije 
 širše dostopna 10 

namenjena pretežno za programe izvajalca 5 

 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Iz letnega programa športa se zagotovijo sredstva za osnovno delovanje nepridobitnih 

športnih organizacij, in sicer za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih. 

4.1. NA PODROČJU KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 

Sofinancirajo se izvajalci, ki izvajajo športne programe kakovostnega in vrhunskega športa in 

so upravičeni do sofinanciranja po LPŠ. 

Merilo Točke 

konkurenčnost športne panoge 
 vsaka ekipa v kolektivnih športih 10 

vsaka starostna kategorija z nad 5 člani v individualnih športih 8 

nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge 
 nad 15 let neprekinjenega delovanja 15 

od 5 do 15 let neprekinjenega delovanja 10 

od 1 do 5 let neprekinjenega delovanja 5 

članstvo v športni zvezi 5 

delovanje v javnem interesu 5 

število športnikov oziroma razširjenost športne panoge 
 vsak registriran športnik 1 točka 10 

uspešnost športne panoge 
 vidni rezultati na lokalni ravni x1 

vidni rezultati na regijski ravni x1,5x 

vidni rezultati na državni ravni x2 

vidni rezultati na mednarodni ravni x2,5 

 

4.2. NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE 

OTROK IN MLADINE OZIROMA NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Sofinancirajo se izvajalci, ki izvajajo ustrezne športne programe in so upravičeni do 

sofinanciranja po LPŠ. 

Merilo Točke 

delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni 
 nad 10 let neprekinjenega delovanja 10 

od 5 do vključno 10 let neprekinjenega delovanja 5 

do vključno 5 let neprekinjenega delovanja 1 

organiziranost na lokalni ravni 
 delovanje v javnem interesu 5 



redna vadba vsaj 9 mesecev letno, 2x na teden 5 

redna vadba vsaj 9 mesecev letno, 1x na teden 3 

občasna vadba 1 

število vadečih 
 nad 20 10 

od vključno 10 do 19 8 

do 10 5 

 

 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

5.1. ŠPORTNE PRIREDITVE 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 

okolja, v katerem potekajo, in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Ob tem imajo 

velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport 

in športno dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa. 

Merilo Točke 

lokalna odmevnost 
 izvedba vsaj tretje leto zapored 10 

drug lokalni pomen 5 

množičnost 
 1 točka za vsakih 10 udeležencev prireditve do 100 

raven prireditve 
 državni/mednarodni nivo 50 

regijski nivo 20 

lokalni nivo 10 

ustreznost vsebine   

prireditev športnih društev/pretežno športna vsebina 20 

prireditev drugih organizatorjev 5 

 

5.2. JAVNO OBVEŠČANJE 

Množični mediji so ključni element množičnega komuniciranja. Zaradi svojega velikega vpliva 

in pomena za rast športne kulture prebivalstva je pomembna zlasti njihova razlagalna vloga, 

zato je to področje tudi umeščeno med področja sofinanciranja. 

Merilo Točke 

nacionalni oziroma lokalni doseg medija 
 nacionalni doseg 10 

lokalni doseg 5 

pogostost pojavljanja 
 več kot 1 mesec 5 

manj kot en mesec 2 



vsebina 
 TV, radio 2 

internet, tiskani mediji 1 

 

  

5.3. ŠPORTNA DEDIŠČINA 

Merilo Točke 

izvedljivost projekta 
 projekt je v zaključni fazi 10 

projekt je v fazi izvajanja 5 

projekt je v začetni fazi 1 

nacionalni oziroma lokalni pomen 
 nacionalni pomen 10 

lokalni pomen 5 

društveni pomen 1 

 

 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 

Osrednja izziva okoljske in družbene odgovornosti sta zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje 

(ob upoštevanju danosti in omejitev) in povečevanje koristnih družbenih učinkov v 

prizadevanjih za pozitivno zapuščino zanamcem. 

Merilo Točke 

izvedljivost projekta 
 projekt bo nagovarjal širši krog ljudi 10 

projekt bo vključil omejen krog ljudi 8 

projekt bo usmerjen v nagovarjanje posameznikov 5 

lokalni pomen 
 nacionalni pomen 10 

lokalni pomen 5 

društveni pomen 3 

odličnost projekta   

izvirna, prodorna ideja, inovativen pristop 20 

že uporabljen pristop, obstoječa ideja 10 

upoštevanje zelene sheme 20 

 


