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PREDSTAVITEV BISTVENIH NOVOSTI, KI JIH
ZAKON O ŠPORTU PRINAŠA


državljanom bo omogočena večja dostopnost do športa in
gibalnih dejavnosti



preglednost nad porabo javnih sredstev bo večja



izboljšala se bo kvaliteta strokovnega dela v športu



amaterskim športnikom in športnikom do 15. leta starosti je
omogočeno svobodno udejstvovanje v tekmovalnem športu



športnikom so določene pravice in njihova zaščita



ureditev različnih načinov opravljanja dela v športu



določene so enotne barve reprezentančnih opreme, kar bo
povečalo prepoznavnost Slovenije v tujini



Inšpekcija v športu je dobila večja pooblastila

SPLOŠNA NAČELA DELOVANJA V ŠPORTU


enake možnosti športnega udejstvovanja za vse državljane ne
glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik,
narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino



ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju



prepovedana uporaba nedovoljenih poživil



prepovedano prirejanje športnih rezultatov



varstvo in krepitev moralnih in etičnih načel



skrb za varstvo športne dediščine



spodbujanje športnega obnašanja



skrb za trajnostni razvoj

KAJ JE JAVNI INTERES V ŠPORTU?


javni interes obsega naloge v športu nacionalnega in lokalnega
pomena



naloge se določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki
Slovenije



naloge so namenjene zagotavljanju pogojev, da se državljani
več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi
dejavnostmi za ohranjanje zdravja



javni interes v športu v lokalnih skupnostih se določi z
občinskimi letnimi programi športa, ki morajo biti v skladu z
nacionalnim programom

PODROČJA URESNIČEVANJA JAVNEGA
INTERESA V ŠPORTU


športni programi



športni objekti in površine za šport v naravi



razvojne dejavnosti v športu



organiziranost v športu



športne prireditve in promocija športa



družbena in okoljska odgovornost v športu

URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA V ŠPORTU
NA LOKALNI RAVNI
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu:
1.

z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
na lokalni ravni

2.

z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih
športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalnih
skupnosti

3.

s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in
razvoj športnih dejavnosti

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za uresničevanje javnega
interesa v občinskem proračunu.

ŠPORTNI PROGRAMI
1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

2.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

3.

Obštudijska športna dejavnost

4.

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

5.

Kakovostni šport

6.

Vrhunski šport

7.

Šport invalidov

8.

Športna rekreacija

9.

Šport starejših

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
Gre za športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno
vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni
vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok
in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih
športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni
zavodi, društva in zasebniki.

Ukrepi nacionalnega programa športa:
1. zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene športne vadbe
dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine
2. posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih
programov
3. zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih
športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake
Primeri možnega sofinanciranja:
 dodatne ure športne vzgoje v OŠ s skupnim poučevanje
športnega pedagoga in razredne učiteljice
 sofinanciranje izvajanja prostočasnih programov športne vzgoje
otrok in mladine, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ
(npr. Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec)
 sofinanciranje programov oz. tečajev, ki jih organizirajo športna
društva (npr. tečaj plavanja, drsanja, smučanja)
 izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih športnih prostočasnih
programov – npr. Zdrav življenjski slog

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI
Gre za prilagojeno izvajanje gibalnih programov, ki jih izvajajo
vzgojno-izobraževalni zavodi in društva.
Ukrep nacionalnega programa športa:
1.

Spodbujanje povezovanja šol in športnih društev, dobrodelnih
ter drugih društev na lokalni ravni za izvedbo programov za
otroke in mladino s posebnimi potrebami

Primeri možnega sofinanciranja:


sofinanciranje gibalnih programov za otroke in mladino s
posebnimi potrebami, ki so nastali s povezovanjem šol in
športnih, dobrodelnih ter drugih društev na lokalni ravni



športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami
na regijski in nacionalni ravni

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST
Gre za različne oblike športnih dejavnosti študentov v kraju
študija.

Ukrep nacionalnega programa športa:
1.

posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost cenovno
dostopnih obštudijskih športnih dejavnosti

Primeri možnega sofinanciranja:


sofinanciranje celoletnih športnih programov, ki imajo
pomemben zdravstveni učinek, v kraju študija



sofinanciranje športnih prireditev študentov na univerzitetni in
nacionalni ravni, ki imajo visok zdravstveni učinek



Spodbujanje nižjih cen športnih storitev oz. brezplačnih
programov za študente (npr. vstopnina na športni objekt,
izposoja športne opreme, vadnina)

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE,
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

Gre za športne programe, ki jih izvajajo športna društva ter
nacionalne panožne športne zveze in so namenjeni sistematični
pripravi na tekmovanja in tekmovanje.
V skladu z 32. členom Zakona o športu so registrirani športniki, ki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih stari najmanj 12. let.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE,
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Ukrep nacionalnega programa športa:
1.

omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez (nacionalne in
občinske panožne športne šole, podpora programom)

Primeri možnega sofinanciranja:


zaposlovanje strokovno izobraženega kadra – projekt občinskih
panožnih športnih šol



sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

KAKOVOSTNI ŠPORT
Gre za programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip
v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
Ukrep nacionalnega programa športa:
1.

povečanje konkurenčnosti programov kakovostnega športa

Primeri možnega sofinanciranja:


sofinanciranje uporabe športnih objektov za programe
kakovostnega športa

VRHUNSKI ŠPORT
Gre za programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov,
usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na
mednarodni ravni.
Ukrep nacionalnega programa športa:
1.

povečanje konkurenčnosti programov vrhunskega športa

Primeri možnega sofinanciranja:


sofinanciranje izpeljave programov vrhunskih športnikov



zaposlovanje vrhunskih trenerjev v panožnih športnih centrih



sofinanciranje nagrad športnikom in trenerjem za vrhunske
športne dosežke

ŠPORT INVALIDOV
Gre za vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi
izven šolskega sistema.
Ukrepi nacionalnega programa športa:
1.

spodbujane povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih
društev na lokalni ravni za izpeljavo športnih programov za
invalide

2.

dvig konkurenčnosti vrhunskega športa invalidov

3.

zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov invalidov

4.

vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šport v vzgojnoizobraževalnem sistemu

5.

spodbuditi povezovanje med posameznimi panožnimi športnimi
zvezami in ZŠIS – POK

ŠPORT INVALIDOV
Primeri možnega sofinanciranja:


zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za izvedbo športnih
programov za invalide (po modelu občinskih športnih šol)



sofinanciranje organizacije državnih prvenstev invalidov v
posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov



zaposlovanje vrhunskih športnikov invalidov v javnem sektorju
(z namenom podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu
invalidov ter promocije lokalnih skupnosti)



izenačitev pravic športnikov invalidov na področju nagrajevanja



enakovredno sofinanciranje programov vrhunskih športnikov
invalidov z drugimi vrhunskimi športniki

ŠPORTNA REKREACIJA
Gre za različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti, s ciljem
ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja,
tekmovanja oziroma zabave.
Ukrepi nacionalnega programa športa:
1.

povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije

2.

povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne
dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede in o
možnih negativnih vplivih športne dejavnosti na okolje

3.

spodbujanje različnih oblik telesne vadbe v delovnem okolju

4.

športna rekreacija na recept

5.

okrepiti podobo Republike Slovenije kot turistične destinacije
za športno dejavne počitnice

ŠPORTNA REKREACIJA
Primeri možnega sofinanciranja:


sofinanciranje zaposlovanja strokovno izobraženega za
organizacijo in izvedbo programov športne rekreacije, ki ima
visok zdravstveni učinek



sofinanciranje celoletnih ciljnih športno-rekreativnih programov



razvoj športnih programov za krepitev zdravja in dobrega
počutja različnih ciljnih skupin



sofinanciranje t.i. področnih množičnih delavskih športnih
prireditev z vsebinami, ki imajo visok zdravstveni učinek



vzpostavitev informacijske točke o objektih na športnoturističnih krajih, ki so v javni lasti

ŠPORT STAREJŠIH
Gre za športno-rekreativno gibalno dejavnost oseb, starejših od 65
let.
Ukrepa nacionalnega programa športa:
1.

zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih
športnih dejavnosti tedensko za starejše

2.

spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport

Primeri možnega sofinanciranja:


skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi
in v urbanih okoljih



spodbujanje povezovanja športnih, upokojenskih in
zdravstvenih organizacij za izvedbo gibalnih programov za
starejše



sofinanciranje športnih programov za istočasno športno vadbo
razširjene družine

IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV


športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki
Sloveniji



športna društva in športne zveze slovenskih zamejcev v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem



zavodi za šport



pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji



ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na
področju športa



zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe



lokalne skupnosti



samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v
športu



zasebni športni delavci

SPREMEMBE, KI JIH UVAJA ZŠpo-1 NA PODROČJU
IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV


izvajalci športnega programa so dolžni pri izvajanju športnih
programov v katere so vključeni otroci in mladina uporabljati
slovenski jezik ali zagotoviti ustrezno tolmačenje



izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno
objaviti izračun cene športnega programa, za katerega
izvajanje prejemajo javna sredstva



športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev,
morajo biti za uporabnika brezplačni



v primeru delna sofinanciranja se mora vadnina sorazmerno
zmanjšati



iz javnih sredstev se lahko za izvajanje programov v katere so
vključeni otroci, invalidi in starejši zaposli le strokovno
izobražen kader

LETNI PROGRAM ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI
Uresničevanje javnega interesa v športu na lokalni ravni se za
posamezno koledarsko leto določi z letnim programom športa, ki
ga sprejme občinski svet.
Letni program športa določa programe in področja športa, ki se
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih
sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti.
Letni program športa mora upoštevati strukturo in prednostne
naloge opredeljene v nacionalnem programu športa.
Občinski svet mora pred sprejemom letnega programa športa
pridobiti mnenje občinske športne zveze, če ta obstaja.

NAČIN IZBIRE PROGRAMOV IN PODROČIJ LPŠ NA
LOKALNI RAVNI


Zšpo-1 prinaša novosti pri načinu izbire in postopku
sofinanciranja športnih programov in področij



namen sprememb je zagotoviti večjo transparentnost in
poenotenje postopkov in izbire za vse javne financerje (država,
Fundacija za šport in lokalne skupnosti)



zakon določa merila, ki jih morajo javni financerji upoštevati
pri izbiri športnih programov in področij, ki jih razpišejo in so
predmet sofinanciranja iz javnih sredstev



merila so za vse sofinancerje enaka s svojimi akti pa lahko
podrobneje določijo kakšen delež bo imelo posamezno merilo
pri njihovi izbiri

MERILA ZA ŠPORTNE PROGRAME NE-TEKMOVALNE
NARAVE:
Za športne programe:


prostočasne športne vzgoje otrok in mladine



športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami



obštudijske športne dejavnosti



športne rekreacije



športa starejših

Se uporabljajo naslednja merila:


cena športnega programa



kompetentnost strokovnih delavcev



število vadečih

Primer:
Občina sofinancira dodatne ure športne dejavnosti v šoli.
MERILO:

TOČKE:

CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA
• program je za vadeče brezplačen
• vadeči krije do 50% stroškov programa
• vadeči krije več kot 50% stroškov programa

SKUPAJ: 10
10
7
5

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV
• skupno poučevanje razredne učiteljice in športnega
pedagoga pri rednih urah športne vzgoje in dve ali več
dodatnih ur športne vzgoje tedensko
• skupno poučevanje razredne učiteljice in športnega
pedagoga pri rednih urah športne vzgoje in ena dodatna ura
športne vzgoje tedensko
• skupno poučevanje razredne učiteljice in športnega
pedagoga pri rednih urah športne vzgoje

SKUPAJ: 15
15

10

5
ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN (ODDELKOV) PROGRAMA
• več kot 6
• 4 do 6
• 1 do 3

SKUPAJ: 15
15
10
5

MERILA ZA ŠPORTNE PROGRAME TEKMOVALNE
NARAVE:
Za športne programe:


športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport



kakovostni šport



vrhunski šport

Se uporabljajo naslednja merila:


kompetentnost strokovnih delavcev



konkurenčnost športne panoge



nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge



število športnikov oz. razširjenost športne panoge



uspešnost športne panoge

Primer:
Občina sofinancira občinske panožne športne šole.
MERILO:

TOČKE:

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV
• izobražen
• usposobljen

SKUPAJ: 15
15
7

RAZRED ŠPORTNE PANOGE (konkurenčnost, razširjenost,
uspešnost in lokalni pomen športne panoge)
• športne panoge v I. razredu
• športne panoge v II. razredu
• športne panoge v III. razredu
• športne panoge v IV. razredu
• športne panoge v V. razredu

SKUPAJ: 30
30
25
15
10
5

MERILA ZA INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO
OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN
POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI:

Za izbor investicij se uporabljajo naslednja merila:


dostopnost vsem vadečim



obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi



vrednost investicije



zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog

MERILO ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU:
Za izbor izvajalcev se uporablja naslednje merilo:


deficitarnost

MERILA ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA
PODROČJU STATUSNIH PRAVIC ŠPORTNIKOV:

Za izbor se uporabljajo naslednja merila:


nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge



naziv športnika oziroma športna uspešnost



število športnikov oziroma razširjenost športne panoge



uspešnost in konkurenčnost športne panoge

MERILA ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA
PODROČJU ZALOŽNIŠTVA:

Za izbor izvajalcev se uporabljata naslednji merili:


deficitarnost



reference

MERILA ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA
PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI:
Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


izvedljivost in gospodarnost projekta



razvojna kakovost



relevantnost in potencialni vpliv projekta



reference

MERILA ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU NA
PODROČJU INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH
TEHNOLOGIJ:
Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


deficitarnost



dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za
uporabnike



uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije

MERILA ZA ORGANIZIRANOST V ŠPORTU NA
PODROČJU:


kakovostnega športa



vrhunskega šport

Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


konkurenčnost športne panoge



nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge



število športnikov oziroma razširjenost športne panoge



uspešnost športne panoge

MERILA ZA ORGANIZIRANOST V ŠPORTU NA
PODROČJU:


športne rekreacije



prostočasne športne vzgoje otrok in mladine



obštudijske športne dejavnosti

Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni



organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni



število vadečih

MERILA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH
PRIREDITEV:
Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


mednarodna oziroma lokalna odmevnost



množičnost



raven prireditve



ustreznost vsebine (pretežno športna)

MERILA ZA SOFINANCIRANJE JAVNEGA
OBVEŠČANJA:
Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


nacionalni oziroma lokalni doseg medija



pogostost pojavljanja



vsebina

MERILA ZA SOFINANCIRANJE OHRANJANJA
ŠPORTNE DEDIŠČINE:
Za izbor izvajalcev se uporabljata naslednji merili:


izvedljivost projekta



nacionalni oziroma lokalni pomen projekta

MERILA ZA SOFINANCIRANJE DRUŽBENE IN
OKOLJSKE ODGOVORNOSTI V ŠPORTU:
Za izbor izvajalcev se uporabljajo naslednja merila:


izvedljivost projekta



nacionalni oziroma lokalni pomen projekta



odličnost projekta

Občinski svet z odlokom podrobneje določi:


izvajalce posameznih programov in področij letnega programa
športa v svoji občini



pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v svoji občini



način določitve višine sofinanciranja



postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa
športa



način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju



način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju

Postopkovne novosti, ki jih uvaja ZŠpo-1 pri
uresničevanju javnega interesa v športu:


postopek izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ je
določen v zakonu



za postopkovna vprašanja, ki niso posebej urejena v Zakonu o
športu se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem
postopku



izvajalci javnega razpisa lahko začnejo postopke razpisa (do
izdaje odločbe o izbiri) izvajati pred sprejetjem proračunov, leta se izda po sprejetju proračuna, ko je znana dejanska višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje



postopek, ki se že začne je možno ustavi le v primeru, da v
sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice porabe v
potrebni višini

Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede
kot javni razpis:


javni razpis mora biti objavljen v Uradnem listu ali uradnem
glasilu lokalne skupnosti in na spletni strani izvajalca razpisa



postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje izvajalec
razpisa



komisija preveri pravočasnost in popolnost vlog, opravi pregled
popolnih vlog, jih oceni na podlagi zahtev in meril, ki so
navedena v javnem razpisu, ter izvajalcu razpisa poda predlog
izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa
športa



komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki ne
smejo biti z vlagatelji osebno ali interesno povezani

Besedilo javnega razpisa vsebuje:


naziv in sedež izvajalca razpisa



pravno podlago za izvedbo javnega razpisa



predmet javnega razpisa



navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril



predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje



določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva



rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev



datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev



rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa



kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko
zaprosijo zanjo

Razpisna dokumentacija:


navedeni morajo biti vsi podatki, ki omogočajo izdelavo
popolne vloge za dodelitev sredstev



izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih
spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti
vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati

Razpisni roki:
Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in mora biti
dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu
z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v
Uradnem listu oziroma uradnem glasilu lokalne skupnosti.

Vloge:


vloge na javni razpis se obravnavajo posamično



vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in ustrezno označena,
če ne se vrne vlagatelju



če tako predvideva razpis so vloge lahko tudi elektronske

Odpiranje vlog:


odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je
predviden v javnem razpisu



odpiranje prejetih vlog ni javno



za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, jo je podala
upravičena oseba in je popolna



komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik



vlogo, ki ni pravočasna, je ni vložila upravičena oseba, se
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena

Ocenjevanje in vrednotenje vlog:


komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog



preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev



vloge oceni na podlagi meril določenih z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo



glede na ocene pripravi predlog izbire in sofinanciranja
programov in področij LPŠ



ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni

Prednost pri izbiri:


športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov in področij LPŠ



pri izvajanju programa prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine imajo pod enakimi pogoji prednost športna društva in
vzgojno-izobraževalni zavodi

Odločba:


na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o
izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja



odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa

Poziv k podpisu pogodbe:


ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k
podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ



če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za sofinanciranje

Ugovor:


vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži
ugovor pri izvajalcu razpisa



vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji



predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje
vlog



izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega
prejema



odločitev o izbiri je s tem dokončna

Pravica športnih društev, ki delujejo v javnem interesu:


športno društvo, ki ima status društva v javnem interesu in je
izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ali
lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport ni
treba ministrstvu poročati o opravljenem delu in programu
prihodnjega delovanja



novost prinaša administrativno razbremenitev športnih društev



občine bodo posredovale MIZŠ seznam izvajalcev letnegaga
programa športa, za evidenco upravičencev

KDO JE ŠPORTNIK?
Kot športnik se registrira posameznik, ki:


je star najmaj 12 let



je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK



ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema



je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov

Športnik je tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od
10 let, ki je registriran v športnih panogah, pri katerih lahko na
svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši
od 18 let.

KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKOV
Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Slovenije se glede
na dosežen rezultat na tekmovanju razvrsti v naziv kategoriziranega
športnika.
Razredi kategorizacije so:


mladinski



državni



perspektivni



mednarodni



svetovni



olimpijski

SISTEM KATEGORIZACIJE ŠPORTNIKOV
Podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv
kategoriziranega športnika, ločeno za individualne in za kolektivne
športne panoge, določi strokovni svet na predlog OKS-ZŠZ in jih
objavi na spletni strani ministrstva in OKS-ZŠZ.
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali
olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na
mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan
v evidenco eregistriranih in kategoriziranih športnikov pri
Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez kot
vrhunski športnik.

PRAVICE ŠPORTNIKOV


prilagoditev šolskih in študijskih obveznosti



prilagoditev opravljanja mature



prilagoditev uveljavljanja pravice do vpisa v nadaljnje
izobraževanje



zagotovitev varnega procesa športne vadbe



preventivno zdravstveno varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje



športnik v času bolezni ali poškodbe ni dolžan trenirati ali
tekmovati

PRAVICE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
Poleg predhodno navedenih pravic športnikov imajo vrhunski športniki
tudi pravico do:


zaposlitve v javnem sektorju



dobitniki olimpijske, paraolimpijske, medalje z olimpijade gluhih,
medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev
imajo pravico do:


do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe ali
usposobljenosti za strokovno delo v športu



izjemne pokojnine

NACIONALNE BARVE REPREZENTANČNE OPREME


Z namenom večje prepoznavnosti Republike Slovenije v tujini je
zakon določil nacionalne barve reprezentančne opreme.



Športniki, ki nastopajo za Slovenijo morajo na tekmi nositi
športna oblačila v zeleni, modri oziroma beli barvi. Na oblačilu
mora biti grb oziroma zastava Republike Slovenije.



Navedeno ne velja, kadar je v nasprotju s tekmovalnimi pravili
mednarodnih športnih zvez ali s pravili Mednarodnega
olimpijskega komiteja.

SODELOVANJE CIVILNE DRUŽBE


šport je specifično področje, ki ga do določene mere označuje
avtonomnost in samoreguliranost



temelj evropskega modela športa predstavljajo športna društva



društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov v katerih
ti uveljavljajo skupne interese



športna društva predstavljajo osnovo vrhunskega in kakovostnega
športa poleg tega pa so pomemben izvajalec športnih interesnih
programov za otroke in mladino ter družine



delovanje društev in njihovih zvez predstavlja javni interes, zato se
spodbuja in materialno podpira društvena dejavnost

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA
Lokalne športne organizacije se lahko povežejo v občinsko športno
zvezo, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, in
predstavlja osrednjo športno organizacijo na lokalni ravni.

NACIONALNA PANOŽNA ŠPORTNA ZVEZA
NPŠZ je zveza društev, registrirana v skladu z zakonom, ki ureja
društva, je včlanjena v OKS-ZŠZ ali mednarodno panožno športno
zvezo, ki je del mednarodnega olimpijskega gibanja.
NPŠZ so nosilci uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji
in skrbijo za strokovna usposabljanja v svojih športnih panogah.

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠPORT
Strokovni svet RS za šport imenuje Vlada RS za namen odločanja o
strokovnih zadevah in strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev.

Ima 17 članov imenovanih izmed uveljavljenih strokovnjakov in
športnih delavcev s področja športnih programov.

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega
olimpijskega gibanja in povezuje nacionalne in občinske športne
zveze ter druge športne organizacije in je organizirana v skladu z
zakonom, ki ureja društva.

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARAOLIMPIJSKI KOMITE
ZŠIS-POK je krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega
paraolimpijskega gibanja in povezuje nacionalne invalidske
organizacije na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji.

JAVNI ZAVODI ZA ŠPORT
Država ali lokalna skupnost lahko ustanovi javne zavode za šport in v
LPŠ določi sredstva za njihovo delovanje.
Naloge javnih zavodov za šport:


spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje LPŠ



dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje stanja v
športu



priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja



sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in
mladine



dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem LPŠ



načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih
objektov



zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu

DELO V ŠPORTU
Strokovno delo v je načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje
in vrednotenje procesa športne vadbe. Sem spada tudi individualno
poučevanje in poučevanje na tečajih.
Strokovno delo v športu se izvaja na področju športnih programov v
športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem,
športne rekreacije, športa invalidov in športa starejših.
Pogoji za opravljanje strokovnega dela v športu:


ustrezna izobrazba ali usposobljenost v skladu z Zakonom o športu



vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu

PREPOVED OPRAVLJANJA STROKOVNEGA DELA
V športne programe v katere so vključeni otroci, mladi ali invalidi
(ranljive skupine) se ne sme zaposliti oziroma omogočiti
opravljanje dela na kakšni drugi pravni podlagi osebi, ki:


je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;



je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.

STROKOVNO IZOBRAŽEN DELAVEC


strokovno izobražen delavec ima zaključen višješolski študij ali
študij prve oziroma druge stopnje športne smeri



minister za šport določi, kateri študijski programi dajo
kompetence za delo v športu in objavi seznam študijskih
programov, ki omogočajo pridobitev teh kompetenc

STROKOVNO USPOSOBLJEN DELAVEC
Posameznik mora biti star najmanj 18 let, imeti najmanj srednjo poklicno
izobrazbo in zaključiti eno izmed spodaj navedenih usposabljanj.

Strokovna usposobljenost se določi za:


športno treniranje,



športno rekreacijo,



šport invalidov,



šport starejših.

ZAPOSLITEV ŠPORTNIKOV IN STROKOVNIH
DELAVCEV V ŠPORTU


za delovna razmerja športnikov in strokovnih delavcev v športu
velja ZDR-1



v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi lahko, ne glede na
omejitve ZDR-1, pogodbeni stranki drugače uredita posamezne
v zakonu določene pravice, obveznosti in odgovornosti iz
delovnega razmerja



športnik ali strokovni delavec lahko pri istem delodajalcu sklene
več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, katerih
neprekinjen čas trajanja ne sme biti daljši od deset let



pogodba o zaposlitvi s športnikom in s strokovnim delavcem se
lahko sklene brez javne objave prostega delovnega mesta

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA V ŠPORTU
Športnik ali strokovni delavec v športu lahko delo opravljata
samostojno.
Športnik lahko samostojno opravlja delo v športu, če je star
najmanj 15 let in si uredi status poklicnega športnika pri
ministrstvu za šport.
Strokovni delavec v športu lahko samostojno opravlja delo v
športu, če ima ustrezno izobrazbo ali strokovno usposobljenost in
si uredi status zasebnega športnega delavca pri ministrstvu za
šport.

ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN
STROKOVNIH DELAVCEV V JAVNEM SEKTORJU


Za namen podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu ter
promocije države in lokalnih skupnosti se v javnem sektorju
lahko zaposlijo vrhunski športniki in strokovni delavci.

Merila za zaposlitev:


za kandidate, ki so vrhunski športniki: dosežen rezultat na
velikem mednarodnem tekmovanju ali izpolnjena norma za
udeležbo na velikem mednarodnem tekmovanju



za kandidate, ki so strokovni delavci: strokovno delo z državno
člansko reprezentanco ali strokovno delo z vrhunskimi športniki

VARUH ŠPORTNIKOVIH PRAVIC


za pravice športnikov bo skrbel varuh športnikovih pravic, ki ga
imenuje Vlada RS za obdobje 5 let



delo bo opravlja nepoklicno in bo pri svojem delu neodvisen in
samostojen ter bo ravnal častno in pošteno

Naloge:


skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu



obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude deležnikov v
športu



objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na svoji spletni
strani



obvešča javnost o svojem delu

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI


športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri,
športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za
šport v naravi



javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti
in površine za šport v naravi, ki so v lasti Republike Slovenije ali v
lasti lokalnih skupnosti



javni športni objekti in površine za šport v naravi se vpišejo v
razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi



mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki
obsega obstoječe javne športne objekte in površine za šport v
naravi ter merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih
športnih objektov in površin za šport v naravi, določi ministrstvo na
državni in občina na lokalni ravni

Namembnost javnih športnih objektov in površin
za šport v naravi:


javni športni objekti in površine za šport v naravi so v javni rabi
in jih lahko za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni,
uporabljajo vsi pod enakimi pogoji



če se javnim športnim objektom spremeni namembnost, se
morajo zagotoviti nadomestni javni športni objekti

Prednost pri uporabi:


programi športa, ki se izvajajo v okviru šole na javnih športnih
objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred
izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki



športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji
prednost pri uporabi pred drugimi izvajalci in uporabniki



športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v
javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji
prednost pri uporabi pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ

Brezplačna uporaba javne športne infrastrukture:


sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov in
površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, se
lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe javnih športnih
objektov in površin za šport v naravi



sofinanciranje se izvede z javnim razpisom na podlagi
prednostnih kriterijev iz prejšnjih odstavkov

Zagotavljanje prednosti uporabe:
Upravljavec športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti
Republike Slovenije se s pristojnimi organi lokalne skupnosti, pred
sprejemom LPŠ na lokalni ravni, dogovori glede načina zagotavljanja
prednosti uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi v
lasti Republike Slovenije.

ŠPORTNE PRIREDITVE


športne prireditve so organizirana športna srečanja in
tekmovanja



zakon določa velike mednarodne športne prireditve, ki so:
olimpijske in paraolimpijske igre, evropske igre, mladinske
olimpijske igre, olimpijada gluhih, šahovska olimpijada,
svetovne igre, sredozemske igre, univerzijade, evropske
univerzitetne igre, svetovna in evropska prvenstva (tudi
mladinska), olimpijski festival evropske mladine, svetovni
pokali, kvalifikacijske tekme članske državne reprezentance in
mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih na
najvišji ravni

ZBIRKE PODATKOV NA PODROČJU ŠPORTA
V skladu z zakonom ministrstvo za šport vodi razvide:


poklicnih športnikov,



zasebnih športnih delavcev,



strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu,



javnoveljavnih programov usposabljanj,



javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

OKS-ZŠZ vodi evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

NADZOR
Nadzor nad izvajanjem določb zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov glede uresničevanja javnega interesa v športu, športnih
programov in izvajalcev, izvajanja strokovnega dela v športu,
pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi,
namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter
preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah, opravlja
inšpektorat, pristojen za šport.

Inšpektorat, pristojen za šolstvo, izvaja nadzor nad obsegom in
načinom prilagoditve šolskih obveznosti, v skladu s predpisi s
področja vzgoje in izobraževanja.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
????

