Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 odločba US, 63/95 9/96 - odločba US, 44/96 odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 -odločba US,
74/98, 12/99 - odločba US, 16/99 popravni sklep US, 59/99 - odločba US, 70/00 in 100/00 -odločba
US), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 100. člena Statuta občine Izola (Uradne objave, št.
15/99 in 8/00) je Občinski svet občine Izola na seji, 6.12.2004 sprejel naslednji

PRAVILNIK O MERILIH
IN VREDNOTENJU ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI IZOLA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Izola določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v občini Izola.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država,
in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja lokalna skupnost.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov po tem pravilniku imajo izvajalci športnih programov,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-da so vpisani v register pri Upravni enoti Izola in da predložijo ustrezno dokazilo,
-da svojo dejavnost opravljajo na območju občine Izola,
-da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
-da imajo strokovni kader, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o športu,
-da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
-da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
-da podpišejo pogodbo o sofinanciranju,
-da sodeluje pri uresničevanju zdravstvene preventive v skladu s Programom razvoja športa.
Novoustanovljena društva ali klubi v novih športnih panogah, v katerih še niso organizirana društva ali
klubi, pridobijo pravico do sofinanciranja športnih programov iz sredstev občinskega proračuna šele
po pridobitvi odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa ( v
skladu z določili Pravilnika o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa Uradni list RS št. 80/2001) in se sofinancirajo:
prvo leto delovanja
drugo leto delovanja
tretje leto delovanja
četrto leto delovanja
peto leto delovanja

20 %
40 %
60 %
100 %

po sklepu programskega sveta
po kriterijih pripadajočih sredstev
-"-"-"-

Novoustanovljenim društvom ali klubom v športni panogi, kjer so že organizirana društva ali klubi, se
prvih pet let njihova dejavnost ne financira iz sredstev programa športa v občini Izola.
1

4. člen
Izvajalci športnih programov so:
-športna društva,
-Športna zveza občine Izola,
-zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
-zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
-ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
II. VSEBINSKE DOLOČBE:
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancira naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok.
1.3. Športna vzgoja mladine.
2. Športna dejavnost študentov.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Izobraževanje strokovnega kadra.
8. Priznanja športnikom in športnim delavcem.
9. Športne prireditve.
10. Delovanje društev, Športne zveze in OE Centra za šport.
11. Športni objekti.
6. člen
Za pripravo predloga za odločanje o izboru programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih
za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine in države ima občina pripravljavec,
ki so OE- Center za šport v okviru Zavoda za kulturo, šport in prireditve Izola (v nadaljevanju CKŠP
Izola), strokovni svet zavoda (Programski svet) in posamezne strokovnjake, ki jih vključuje strokovni
svet zavoda.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi CKŠP Izola, pripravljavec pripravi predlog za
odločanje Programskemu svetu in Svetu zavoda, ki potrdi predlog izbora programov.
Na razpis se lahko prijavijo tisti izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena
tega pravilnika v obliki in načinu, ki ga določa Pravilnik o objavi javnega razpisa, postopku izbora in
sklepanju pogodb z izvajalci.
8. člen
Gradnja novih športnih objektov ni predmet tega pravilnika in se ureja z letnim, srednjeročnim in
dolgoročnim planom občine Izola in načrtom razvojnih programov občine.
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9. člen
Vsak porabnik razpisnih sredstev je dolžan dostavljati CKŠP –ju /OE Center za šport/ naslednja
poročila:
- zapisnik letnega občnega zbora,
- finančno poročilo o porabljenih denarnih sredstvih v koledarskem letu,
- spisek članov društva ali kluba s plačano članarino – dvakrat letno
(do konca junija in do konca decembra),
- šestmesečna poročila o prisotnosti na treningih in tekmovanjih (po kategorijah).
III. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV –
TABELARIČNI DEL
10. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni
del tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v
občini Izola.
12. člen
Ta pravilnik prične veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah občine Izola.

Datum: december 2004

Županja:
Breda PEČAN
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Priloga k Pravilniku o merilih in vrednotenju športnih programov
v občini Izola

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Izola, december 2004
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NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Normativi in kriteriji so napisani v obliki, ki je bolj pregledna glede na posamezne segmente programov športa oziroma njihove izvajalce.
Uskladitev nomenklature poglavij Pravilnika s Programom razvoja športa je označen v oklepajih na koncu naslovov.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (4.1.)
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (4.1.1.)
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (4.1.1.1.)

Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa..
Programske vsebine
a) Zlati sonček A

Organizacijska oblika – program
- organizirane skupine v VIZ
- 60 ur letno, 20 udelež./ skupina

b) Naučimo se plavati

- 20 urni tečaj, 10 udelež/skupina

c) Osnove športne vzgoje

- 40 ur/letno, 15 udelež./skupina

d) Ciciban planinec

- 60 ur/letno, 8 udelež./skupina

Elementi za vrednotenje
- propagandni material (priročnik, tekm.
knjižica,diplome,medalje)
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- propagandni material (značka, diploma)
- objekt
- strokovni kader
- propagandni material
- strokovni kader
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Vrednost elementov
- 3 točke/udelež.
- 15 točk/ura/skupina
- 3 točke/udelež./dan
- 15 točk/ura/skupina
- 1,5 točke/udelež.
- 10 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina
- 2 točke/udelež.
- 15 točk/uro/skupina

1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (4.1.2.)
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (4.1.2.1.)
Programske vsebine
Organizacijska oblika – program
a) Zlati sonček B,C in D - skupina na nivoju razreda

b) Krpan

- skupina na nivoju razreda

c) Naučimo se plavati

- 20 urni tečaj, 10 udelež./skupina

d) Interesna vadba
(razredna stopnja)
e) Interesna vadba
(predmetna stopnja)
f) Šolska tekmovanja
na osnovnem nivoju

- 40 ur/letno, 20 udelež./skupina

Elementi za vrednotenje
Vrednost elementov
- propagandni material (priročnik, tekm. knjižica, - 3 točke/udelež.
diplome, medalje)
- strokovni kader
-15 točk/ura/skupina
- propagandni material (priročnik, tekm.
- 3 točke/udelež.
knjižica,diplome, medalje)
- strokovni kader
- 15 točk/ura/skupina
- objekt
- 3 točke/udelež.
- strokovni kader
- 15 točk/ura/skupina
- strokovni kader
- 15 točk/ura/skupina

- 80 ur/letno, 20 udelež/skupina

- strokovni kader

- 15 točk/ura/skupina

- ekipa ali posamezniki

g) Šolska tekmovanja
nad osnovni nivojem

- ekipa ali posamezniki

- strokovni kader
- sodnik
- objekt (če ni šolski)
- priznanja (pokal in/ali medalje)
- drugi stroški (bilten, ozvočenje,…)
- strokovni kader
- prevozi
- prehrana – do 6 ur
- nad 6 ur
- prijavnine, štartnine

- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/tekma
- 10 točk/ura/tekma
- 35 točk/kos ali garn. medalj
- dejanski stroški*
- 15 točk/ura/skupina
- dejanski stroški*
- 6 točk/udelež.
- 8 točk/udelež.
- dejanski stroški*

*-Dejanski stroški se priznajo na osnovi dogovorjenega zneska računa.
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1.2.2. Športna vzgoja otrok,usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (4.1.2.2.)
1.2.2.1.Športne šole:
Obravnavamo programe panožnih šol, ki se ne vključujejo v urejene tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih šol.
Udeleženci programa
- cicibani

Organizacijska oblika – program
- 40 ur/ letno, 20 udelež./skupina

- mlajši dečki/ce

- 80 ur/letno, 20 udelež./skupina

- starejši dečki/ce

- 120 ur/letno, 20 udelež./skupina

- planinstvo in taborništvo -pohodi – 10 udelež./skupina,
- 10 pohodov/letno
-šola– 40 ur/letno, 10 udelež./skupino

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- objekt

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

1.2.2.2. Programi otrok v procesu športne vadbe v urejenih sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih zvez:
Udeleženci programa
Cicibani/ke

Organizacijska oblika – program
- 200 ur/letno/skupina – pril. tabela

Mlajši dečki/ce

- 240 ur/letno/skupina – pril. tabela

Starejši dečki/ce

- 260 ur/letno/skupina – pril. tabela

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt
- materialni stroški (sodniški, prevozi,oprema)
- strokovni kader
- objekt
- materialni stroški (sodniški, prevozi,oprema)
- strokovni kader
- objekt
- materialni stroški (sodniški, prevozi,oprema)
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Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- priloga –tabela
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- priloga –tabela
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- priloga –tabela

Korekcijski faktor za zgornje kategorije: -število ur vadbenega procesa se popravi glede na nivo tekmovalnega sistema:
-enotno drž. tekmovanje (enotna I. in II.drž. liga) :
100 %,
-deljeno drž. tekmovanje (deljena I. in II.drž. liga) :
90 %,
-regijska tekmovanja*:
80 %,
-obalno-kraška tekmovanja**:
70 %,
-obalna –lokalna tekmovanja:
50 %.
* - regijska tekmovanja
-v nadaljevanju vsa tekmovanja na področju severne in južne Primorske in Notranjske.
** - obalno -kraška tekmovanja -v nadaljevanju vsa tekmovanja na obalno-kraškem področju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (4.1.2.3.)
Udeleženci programa
Učenci/ke - do 15 let

Organizacijska oblika – program
- 80 ur/letno/skupina 10 otrok

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- strokovni kader
- sodnik
- objekt (če ni šolski)
- priznanja (pokal ali medalje)
- drugi stroški (bilten, ozvočenje,…)
- strokovni kader
- prevozi
- prehrana – do 6 ur
- nad 6 ur
- prijavnine, štartnine

Vrednost elementov
-15 točk/ura/skupina
-15 točk/ura/skupina
-10 točk/ura/tekma
-10 točk/ura/tekma
-35 točk/kos ali garnituro
-dejanski stroški*
-15 točk/ura/skupina
- dejanski stroški*
- 6 točk/udelež.
- 8 točk/udelež.
- dejanski stroški*

1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (4.1.3.)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine (4.1.3.1.)
Udeleženci programa
e) Interesna vadba
f) Šolska tekmovanja
na osnovnem nivoju

Organizacijska oblika – program
- 80 ur/letno, 20 udelež/skupina
- ekipa ali posamezniki

g) Šolska tekmovanja
nad osnovni nivojem

- ekipa ali posamezniki

*Dejanski stroški se priznajo na osnovi dogovorjenega zneska računa.

8

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (4.1.3.2.)
1.3.2.a Programi na ravni lokalne skupnosti -tekmovanja (v obalnih občinah), na katerih se ne napreduje na višji nivo (4.1.3.2.a)
Udeleženci programa
Mlajši mladinci/ke

Organizacijska oblika – program
-140 ur/letno/skupina – pril. tabela

Starejši mladinci/ke

-180 ur/letno/skupina – pril. tabela

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt
- strokovni kader
- objekt

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt
- meritve in sprem. treniranosti
- nezgodno zavarovanje
- zdravniški pregledi
- materialni stroški(sodniški, prevozi,oprema)
- strokovni kader
- objekt
- meritve in sprem. treniranosti
- nezgodno zavarovanje
- zdravniški pregledi
- materialni stroški(sodniški, prevozi,oprema)

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 8 točk/aktiv.regist. udel.
- 8 točk/aktiv.regist. udel.
- 50 točk/udelež.
- priloga-tabele
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 8 točk/aktiv.regist. udel.
- 8 točk/aktiv.regist. udel.
- 50 točk/udelež.
- priloga-tabele

1.3.2.b Programi na državni ravni (4.1.3.2.b)
Udeleženci programa
Mlajši mladinci/ke

Organizacijska oblika – program
- 280 ur/letno/skupina – pril. tabela

Starejši mladinci/ke

- 320 ur/letno/skupina – pril. tabela

Korekcijski faktor za zgornje kategorije: -število ur vadbenega procesa se popravi glede na doseženi nivo tekmovalnega sistema:
-enotno drž. tekmovanje (enotna I. in II. drž. liga) :
100 %,
-deljeno drž. tekmovanje (deljena I. in II.drž. liga):
90 %,
-regijska tekmovanja:
80 %,
-obalno-kraška tekmovanja:
70 %.
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1.2

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (4.1.3.3.)
Udeleženci programa
Dijaki od 15 do 20 let

Organizacijska oblika – program
- 80 ur/letno/skupina

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

Elementi za vrednotenje
- strokovni kader
- objekt

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV (4.2.)
2.1. Interesna športna dejavnost študentov (4.2.1.)
Udeleženci programa
Študenti/ke

Organizacijska oblika – program
- 80 ur/letno/skupina 20 ljudi

3. ŠPORTNA REKREACIJA (4.3.)
Obravnavajo se programi odraslih, kateri se ne vključujejo v urejene sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez.
Udeleženci programa
Občani -nad 20 let
Planinci in taborniki

Organizacijska oblika – program
- 80 ur/letno, 20 udelež./skupina
- rekreacijska tekmovanja v org. druš
- pohodi – 20 udelež./skupina
- 10 pohodov/letno

*-Za socialno in zdravstveno ogrožene občane, starejše od 65 let.
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Elementi za vrednotenje
- strokovni kader -*
- objekt
- strokovni kader

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 8 točk/ura/skupina
- 15 točk/ura/skupina

4. KAKOVOSTNI ŠPORT (4.4.)
Obravnavajo se programi procesa vadbe v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
4.1. Kolektivni šport
Udeleženci programa
- ekipe -skupine regijskega in obalno-kraškega
tekm.

Organizacijska oblika –
program
- 160 ur/letno/skupina –pril.
tabela

- ekipe -skupine deljenega drž. tekm. (deljena I. in - 240 ur/letno/skupina –pril.
II. liga)
tabela
- ekipe -skupine enotnega drž.tekm. (enotna I. in - 320 ur/letno/skupina –pril.
II. liga)
tabela

Elementi za vrednotenje

Vrednost elementov

- strokovni kader
- objekt
- zdravniški pregledi
- strokovni kader
- objekt
- zdravniški pregledi
- strokovni kader
- objekt
- zdravniški pregledi

- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.

Korekcijski faktorji: Število ur vadbenega procesa se korigira glede na razvejanost tekmovalnih sistemov v posameznih panogah in/oziroma na
število tekmovalnih kategorij.
Za korekcijo se uporabi naslednja tabela (velja tudi za individualni šport):
Tekmovanje v nepopolnem piramidnem sistemu
–ni vseh mlajših kategorij

Število ur vadbenega procesa se zmanjša za 10% za vsako manjkajočo kategorijo
(od ml.dečkov do članov)
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4.2. Individualni šport
Udeleženci programa
- člani/ce regijskega in obalno-kraškega tekm.
- člani/ce drž. tekm. do finalnih nastopov
- člani/ce tekm. za državni naslov (finalna tekm.)

Organizacijska oblika –
Elementi za vrednotenje
program
- 160 ur/letno/skupina –pril. - strokovni kader
tabela
- objekt
- zdravniški pregledi
- 240 ur/letno/skupina –pril. - strokovni kader
tabela
- objekt
- zdravniški pregledi
- 320 ur/letno/skupina –pril. - strokovni kader
tabela
- objekt
- zdravniški pregledi
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Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina
- 50 točk/udelež.

5. VRHUNSKI ŠPORT (4.5.)
Obravnavajo se dodatni programi športnikov z veljavno kategorizacijo po normativih Olimpijskega komiteja Slovenije, pri katerem se
upoštevajo vrednosti osnovnih programov vadbe – strokovni kader, objekt in zdravniški pregledi. Izračunane vrednosti se povečajo za
določen procent, glede na priznano kategorijo oziroma naziv po normativih OKS.
Priznajo se programi le za dva kategorizirana športnika, v maksimalnem znesku 30% od vrednosti osnovnih programov vadbe po
kategorijah.
Organizacijska oblika - program

Elementi za vrednotenje

Vrednost elementov

Udeleženci programa
MLR – mladinski razred

- osnovna vadbena skupina

DR – državni razred

- osnovna vadbena skupina

PR – perspektivni razred

- osnovna vadbena skupina

MR – mednarodni razred

- osnovna vadbena skupina

SR – svetovni razred

- osnovna vadbena skupina

- dodatna vadba
- nezgodno varstvo
- dodatna vadba
- nezgodno varstvo
- dodatna vadba
- nezgodno varstvo
- dodatna vadba
- nezgodno varstvo
- dodatna vadba
- nezgodno varstvo

- 10% na osnovni prog.
- 150 točk/posameznik
- 10% na osnovni prog.
- 150 točk/posameznik
- 15 % na osnovni prog.
- 150 točk/posameznik
- 20% na osnovni prog.
- 150 točk/posameznik
- 25% no osnovni prog.
- 150 točk/posameznik

Dodatno točkovanje (točke se dodelijo letno) :–nastopi na evropskih in svetovnih klubskih tekmovanjih :
ekipne športne panoge
individualni kategorizirani športniki
-mladinske kategorije
300 točk
60 točk
-članske kategorije
400 točk
80 točk
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6. ŠPORT INVALIDOV (4.6.)
Udeleženci programa
Invalidi – rekreacija

Organizacijska oblika –program Elementi za vrednotenje
- 80 ur/letno, 10 udelež./skupina * - strokovni kader
- objekt
Invalidi – vrhunski šport
- vrednoti se enako kot za druge kategorizirane športnike *
*- upoštevajo se programi, ki niso sofinancirani iz sredstev iger na srečo.

Vrednost elementov
- 15 točk/ura/skupina
- 10 točk/ura/skupina

7. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV (5.1.)
Organizacijska oblika – program
Elementi za vrednotenje
- naziv vaditelj, inštruktor, trener –40-60ur - šolnina
- naziv trener –100-120 ur
- šolnina
b) dopolnilno izobraževanje - licenčni seminar –vaditelj, trener-do 20ur - kotizacija
- licenčni seminar –sodniki –do 10 ur
- kotizacija
c) študenti
- redni študij na Fakulteti za šport
- sof. stroškov dejavnosti izven sedeža šole
d) trenerji ministrstva
Programske vsebine
a) osnovno izobraževanje

Vrednost elementov
- 150 točk/posameznik
- 500 točk/posameznik
- 100 točk/posameznik
- 60 točk/posameznik
- 30% stroškov
- po pogodbi

Predložena dokumentacija in računi:
Športnim društvom, ki so se pravočasno prijavila na razpis, se razpoložljiva denarna sredstva dodelijo le, če njihova prijava zadošča vsem
razpisnim zahtevam.
Pri tem morajo priložiti:
- razpisno dokumentacijo panožne zveze, iz katere je razvidno za kakšno izobraževanje je razpisan seminar ali plan društva za izobraževanje, v
kolikor seminar še ni razpisan,
- račune o stroških prijavnine (kotizacija) za seminarje, kjer se pridobi ali potrjuje licenca (tudi panogam, kjer še ni uveden sistem licenc).
- pogodbo o najmanj dvoletnem sodelovanju med društvom in kandidatom za strokovne seminarje -za pridobivanje stopenj trenerske
strokovnosti.
Ne priznajo se stroški bivanja, dnevnice, potni stroški in podobno.
Trenerji ministrstva:
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Za trenerje »panožnih šol« pod okriljem Ministrstva veljajo posebna merila in kriteriji, ki so določeni na osnovi pogodbenega odnosa, ki ga imajo
trenerji s pogodbenimi partnerji.
Dodatni kriterij:
Uporabi se korekcijski faktor za strokovnost:
-trener z najvišjo stopnjo izobrazbe pri panožni zvezi dobi 100% točk, za vsako nižjo stopnjo pa se upošteva 10% manj.
8. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM
Priznanja športnikom in športnim delavcem se podeljuje ob koncu leta za dosežene uspehe:
-uvrstitve do 3. mesta na državnih prvenstvih,
-uvrstitve do 5. mesta na SI, EP in SP.
-uvrstitve v reprezentančne vrste na uradnih tekmovanjih,
-uvrstitve na Olimpiado.
O znesku za priznanja športnikom odloča Svet zavoda. Za podelitev priznanj športnim delavcem določi kriterije Svet zavoda.
9. ŠPORTNE PRIREDITVE (5.5.1.)
Vrednotijo se večje prireditve in tekmovanja, ki niso sestavni del rednih tekmovalnih programov nacionalnih panožnih zvez, so pa
pomembna za popularizacijo športa. Program prireditev sprejme programski svet zavoda za vsako leto posebej.
Udeleženci programa
1. mlajše kategorije

2. članske kategorije

Organizacijska oblika – program
Elementi za vrednotenje
- odprta prvenstva z udeležbo:
- sofinanciranje organizacije in izvedbe
a) 4-10 ekip-skupin oz. od 30-50 udeležencev
b)10-20ekip-skupin oz.od 50-150 udeležencev
c)nad 20 ekip-skupin oz. nad 150 udeležencev
- odprta prvenstva z udeležbo:
- sofinanciranje organizacije in izvedbe
a) 4-10 ekip-skupin oz. od 30-50 udeležencev
b)10-20ekip-skupin oz.od 50-150 udeležencev
c)nad 20 ekip-skupin oz. nad 150 udeležencev
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Vrednost elementov
- 300 točk/prireditev
- 400 točk/prireditev
- 500 točk/prireditev
- 400 točk/prireditev
- 500 točk/prireditev
- 600 točk/prireditev

10. DELOVANJE DRUŠTEV, ŠPORTNE ZVEZE IN OE CENTRA ZA ŠPORT (5.10.)
Vrednotijo se strokovna dela, tehnično administrativna in računovodska dela za potrebe izvajanja programov športa v občini. Za delavce, ki so v
rednem delovnem razmerju se osebni dohodki in drugi prejemki urejajo na podlagi pogodb, ki temeljijo na Zakonu o plačah delavcev v državni
upravi.

11. KOREKCIJSKI FAKTORJI STROKOVNEGA KADRA
Točkovanje strokovnega kadra, ki izvaja športne programe iz tega pravilnika se korigira glede na nivo pridobljene izobrazbe oziroma naziva v
naslednjem razmerju:
a.) Za strokovne kadre z univerzitetno izobrazbo Fakultete za šport in/ali z nazivom trenerja najvišje stopnje po
določilih panožne zveze
100 %.
b.) Za strokovne kadre z nazivom trenerja ene stopnje pod najvišjo po določilih panožne zveze
90 %.
c.) Za strokovni kader z nazivom trenerja dve stopnje pod najvišjo po določilih panožne zveze
80 %.
d.) Za strokovni kader z nazivom trenerja tri stopnje pod najvišjo po določilih panožne zveze
70 %.
e.) Za kader z nižjo ali brez izobrazbe
60 %.
12.VREDNOTENJE RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE:

Kazalci so:
a). Število članov-tekmovalcev s plačano članarino
b). Število društev, vključenih v nacionalno panožno zvezo
Dodatni kriterij:
Za društva, ki nimajo popoln piramidni sistem
–ni vseh mlajših kategorij

- za vsakega člana društva
- na vsako društvo v panožni zvezi

10 točk,
10 točk.

Število točk pod točko b) se zmanjša za 10% za vsako manjkajočo kategorijo
(od ml.dečkov do članov)
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Tabelarni del:
VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV
Dodatek k normativnemu delu Pravilnika za vrednotenje programov športa
Materialni stroški tekmovanja: -sodniški stroški, prevozi, oprema …
1.Sodniški stroški
1.1.Ekipna tekmovanja
1.1.1.Kolektivne panoge (nogomet, odbojka, rokomet,…)
Sodniki

Glavni
Drugi
Merilec
Zapisnikar
Delegat

cicibani,, mlajši in starejši dečki(ce)

enotno drž. deljeno drž.tekm.
tekm.
(deljena I.liga) in
(enotna I.liga)
II.liga
80
60
60
40
20
20
20
20
60
40

regijsko tekm.

obalno-kraško in
lokalno tekm.

40
30
10
10
30

30
20
10
10
20

mlajši in starejši mladinci(ke)

enotno drž. deljeno drž.tekm.
tekm.
(deljena I.liga) in
(enotna I.liga)
II. liga
150
100
100
80
40
40
40
40
100
80

regijsko tekm.

Obalno-kraško
in lokalno tekm.

60
40
30
30
40

40
30
20
20
30

1.1.2.Individualne panoge
Sodniki

cicibani, mlajši in starejši dečki(ce)

enotno drž. deljeno drž.tekm.
tekm.
(do finalnih
(finalna tekm.)
tekmovanj)
Glavni
40
30
Drugi
30
20
Merilec
10
10
Zapisnikar
10
10
Delegat
30
20

regijsko tekm.

obalno-kraško in
lokalno tekm.

20
10
8
8
10

15
8
6
6
8
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mlajši in starejši mladinci(ke)

enotno drž. deljeno drž.tekm.
tekm.
(do finalnih
(finalna tekm.)
tekmovanj)
50
40
40
30
20
20
20
20
40
30

regijsko tekm.

Obalno-kraško
in lokalno tekm.

30
20
10
10
20

25
15
10
10
15

Opomba (velja za kolektivne in individualne panoge):
-V primerih, da so tekmovanja organizirana po turnirskem sistemu, se za sodniške stroške (na tekmo) upošteva 40% povprečje vseh nivojev
tekmovanj za določeno kategorijo.
2.Prevozi
Vrsta in nivo tekmovanja –stopnja, liga,
turnir

enotno
deljeno

Povprečne razdalje (km)
drž. tekm. najvišjega drž. tekm. do finala
regijsko
Obalno-kraško
nivoja
II.državna liga
tekmovanje
tekmovanje
(I. drž. liga)
300
250
100
50
200
200
0
0

-Obalno-lokalno tekmovanje je tekmovanje na območju občin Koper-Izola-Piran.
Stroškovne enote:
1. Cene prevozov:

avtobus
kombi
osebni avto

- 2 točki/km
- 1 točka/km
- 0.5 točke/km

2. Udeleženci:

do 4 tekmovalci
5-8 tekmovalcev
9-12 tekmovalcev
nad 12 tekmovalcev

-osebni avto
-kombi
-kombi in avto
-avtobus
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Obalno-lokalno
tekmovanje
20
0

3.Specialna tehnična sredstva in oprema –za programe otrok v procesu športne vadbe v urejenih sistemih športnih tekmovanj po
določilih nacionalnih panožnih zvez (1.2.2.2.) in za programe na državni ravni (1.3.2.b.)
Panoga
Rokomet
Odbojka
Nogomet
Jadranje
Veslanje
Streljanje
Kegljanje
Nam. tenis
Borilni šport
Balinanje
Športni ples
Vrvaši
Košarka
Judo
Ribolov

Elementi osebne opreme – št.točk/tekmovalca

tekm. dres
40
40
40
160
40
150
40
40
150
40
40
40
40
150
40

šp. obuvalo
80
80
80
40
80

zaščita
20
20
20

80
80
60
80
80
80
80
80

Korekcijski faktor: -število točk se zmanjša za 10% za vsako naslednjo mlajšo kategorijo (od st. mladincev navzdol).
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skupaj
140
140
140
200
120
150
120
120
210
120
120
120
120
150
120

4. Udeleženci
Individualna tekmovanja in vadba – število udeležencev v skupini in število tekmovanj
Športna panoga
Balinanje
Borilni šport
Keglanje
Streljanje
Nam. tenis
Jadranje
Veslanje
Ribištvo
Športni ples

Ml. dečki/ce-12 let

St. dečki/ce-14 let

udel.
8
8
8

tekm.
4
3
4

8
8
8
8
2

6
6
4
4
4

udel.
8
8
8
8
8
8
8
8
2

Ml.mladinci/ke-16 let

tekm.
4
6
4
4
7
6
4
4
4

udel.
8
8
8
8
8
8
8
8
2

20

tekm.
4
3
6
8
7
6
4
4
4

St.mladinci/ke-18 let
udel.
8
8
8
8
8
8
8
8
2

tekm.
4
3
6
8
7
6
4
4
4

Člani/ce
udel.
10
8
8
8
8
8
8
8
2

tekm.
8
6
6
8
7
6
4
4
4

Ekipna tekmovanja in vadba –število udeležencev v ekipi (U) in število tekem za posamezno panogo (T)
Športna panoga
Balinanje
Kegljanje
Nogomet
Rokomet -moški
Rokomet -ženske
Odbojka
Nam. tenis
Streljanje
Šah
Košarka

Ml. in st. dečki/ce
mlajši
starejši
U
T
U
T

18
15
15
12
5
5
15

26
28
24
8
8
4
12

18
15
15
12
5
3
5
15

22
28
17
8
3
6
4
15

Mlajši mladinci/ke
I.liga
II.liga
reg.liga
U
T
U
T
U
T

U

5
18
15
15
12
5
3
5

6
5
18
15
15
12
5
3
5

4
26
28
20
8
3
6
4

18
15
15
12

5

26
16
20
8

4

18
15
15
12

5
15

26
16
20
8

4
15

I.liga

Starejši mladinci/ke
II.liga
reg.liga
T
U
T
U
T

4
4
26
14
6
8
3
6
4

6

4

6

4

18
15
15
12

26
14
6
8

18
15
15
12

26
14
6
8

3
5

6
4

3
5
15

6
4
14

Članske kategorije
I.liga
II.liga
reg.liga
U
T
U
T
U
T

10
8
18
14
15
12
5
3
5

18
18
27
22
28
18
20
6
4

10
8
18
14
15
12
5
3
5

18
18
27
22
28
18
22
6
4

10
8
18
14
15
12

18
18
27
22
28
14

3
5

6
4

Tabeli se obnavljata vsako leto posebej v odvisnosti od:
-določil nacionalnih panožnih zvez o normiranem številu udeležencev-tekmovalcev za posamezno kategorijo,
-stopnje tekmovanja v prijavljenem tekmovalnem letu.
V kolikor so tekmovanja organizirana večstopenjsko (ekipe-skupine napredujejo tekom leta iz nižjih v višje stopnje tekmovanja), se upoštevajo
za takšno ekipo-skupino rezultati (število tekem) v prejšnjem tekmovalnem letu.
Zgornja pravila veljajo tudi za kategorijo cicibani(do 10 let).
Podatke o stroških sodnikov, prevozov, opreme in številu udeležencev in tekem potrebujemo za izračun materialnih stroškov za kategorije,
katere so po Pravilniku do njih upravičene.
Pri vrednotenju tekmovanj v individualnih panogah – posamezno - se upošteva dejansko število tekmovalcev oziroma
maksimalno število posameznih tekmovalcev, določenih za posamezno panogo.
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