
MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

V OBČINI HODOŠ V LETU 2020 

 

I. SPLOŠNI POGOJI 

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, 

ki so opredeljeni v 5. členu Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 

Hodoš in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 

– da imajo sedež v Občini Hodoš,  

– da so registrirani v Občini Hodoš in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan 

objave javnega razpisa, oziroma vsaj tri leta, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi 

izvajal že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju,  

– da imajo za prijavljene dejavnosti zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražene in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,  

– da imajo za prijavljene dejavnosti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden 

predviden vir prihodkov in odhodki za izvedbo dejavnosti,  

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini za tekoče leto,  

– da ima društvo pravočasne in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine 

Hodoš.  

 

 

II. POSEBNI POGOJI 

 

V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega 

proračuna Občine Hodoš veljajo naslednji posebni pogoji: 

1. Vrednotenje strokovnega kadra: 

Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi le-teh posredovati dokumentirane 

podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne programe (vaditelj, učitelj, 

licenčni trener, diplomirani trener, profesor športne vzgoje …). 

2. Vrednotenje športnega objekta: 

Vrednotenje športnega objekta (nogometno igrišče s pripadajočimi pomožnimi in 

ostalimi športnimi objekti) ni izvedeno, saj je lastnik navedenega športnega objekta 

Občina Hodoš in ga izbranim izvajalcem iz I. poglavja tega dokumenta Občina Hodoš 

daje v uporabo brezplačno, oziroma na podlagi drugega akta iz njene pristojnosti 

sklenjeno z upravljavcem ali najemnikom. 

 

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

OBČINE HODOŠ ZA LETO 2020: 

 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  

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

3. Kakovostni šport 

4. Vrhunski šport 

5. Šport starejših 

 

IV. RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOST V ŠPORTU, KI SE 

SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE HODOŠ ZA LETO 

2020: 



 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

2. Delovanje društev, klubov in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti 

3. Športne prireditve in promocija športa 

 

V. TOČKOVANJE: 

 

a) PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

OBČINE HODOŠ ZA LETO 2020: 

 

OPIS                 TOČKE 

 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

• drugi 10 urni programi vadbe         10 

 

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

• drugi 10 urni programi priprav na tekmovanja       10 

 

3. Kakovostni šport 

• do 20 urni programi priprav športnikov-posameznikov      20 

• priprave ter tekmovalni programi športnih ekip v članskih starostnih 

kategorijah, posamezne tekmovalne sezone tekočega leta 2020  100 

 

4. Vrhunski šport 

• stroški priprav in tekmovanj športnikov oziroma športnic v individualnih 

ali kolektivnih športih programih         20 

 

5. Športno rekreativna dejavnost odraslih 

• drugi 10 urni programi          20 

 

 

b) RAZVOJNE DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOST V ŠPORTU, KI SE 

SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE HODOŠ ZA LETO 2020: 

 

OPIS                 TOČKE 

 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu   20 

 

2. Delovanje društev, klubov in zvez       100 

 

3. Športne prireditve in promocija športa          50 

 

=================================================================== 

Skupaj vseh točk za vrednotenje:        350 

 

 

Vsebina posameznih alinej po točkah je podrobneje opisana v Letnem programu športa v 

Občini Hodoš za leto 2020. 

 

 



KONČNE DOLOČBE: 

 

Na podlagi 10. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Hodoš, 

komisija lahko oceni prijavljen posamezen program kot nepopoln, ali delno popoln in tako 

tudi ovrednoti, če obrazložitve niso dovolj prepričljive ali niso vsebinsko identične vsebinam 

iz LPŠ v občini Hodoš za leto 2020, besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 

 

Vrednost točke se izračuna tako, da se znesek sredstev proračuna za leto 2020 namenjen za 

sofinanciranje LPŠ v občini Hodoš za leto 2020, deli z vsoto točk vseh prijavljenih in 

potrjenih programov na javnem razpisu, vseh prijavljenih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za 

sofinanciranje LPŠ. 

 

Vrednost podeljenih sredstev je seštevek vseh točk potrjenega programa izvajalcev LPŠ v 

občini Hodoš za leto 2020 (s strani komisije), pomnožen z vrednostjo točke. 

 

Številka: 032-0003/2018-73        Župan Občine Hodoš 

Datum: 28.2.2020          Ludvik ORBAN, l.r. 


