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Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih 
objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec (UL RS 40/2002, 115/2003), in na podlagi 
21. člena Statuta Športne zveze Slovenj Gradec, je Izvršni odbor Športne zveze Slovenj Gradec 
na 40. seji, dne 13. januarja 2020 sprejel  

 

PRAVILNIK O MERILIH ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC ZA RAZVRŠČANJE 
IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V SKUPINE 

 

1. člen 

Pravilnik  določa merila za razvrščanje društev v razrede, ki so podlaga za določanje višine 
sofinanciranja izvajalcev programov športa v Mestni občini Slovenj Gradec. 

2. člen 

Razvrščanje društev tekmovalnega značaja 

 Za razvrščanje društev katerih osnovna dejavnost je tekmovalni šport se upoštevajo naslednja 
merila in kazalci: 

merilo 

vrednost 
merila 

glede na 
celoten 
model kazalci 

vrednost 
kazalca 

znotraj merila 

NACIONALNI POMEN 
ŠPORTNE PANOGE 

 
 
 
 

200 točk 

                                  1. razred 
2. razred 
3. razred 
4. razred 
5. razred 

 
 

200 točk 
180 točk 
160 točk 
140 točk 
120 točk 

 

  

USPEŠNOST 350 točk 

 
Dosežen rezultat na uradnih mednarodnih 
tekmovanjih mednarodnih športnih asociacij 
SP, EU, EYOF, MED 
 

 

 
Dosežen rezultat na uradnem tekmovanju 
NPŠZ za naslov državnega prvaka ali 
dosežen rezultat na uradnem tekmovanju 
NPŠZ za naslov pokalnega prvaka 
 

 

Število kategoriziranih športnikov po 
kategorizaciji OKS-ZŠZS 

 

  

 
 
 

 
 
 

Število registriranih športnikov v NPŠZ, z 
vsaj eno tekmo, dokazila z strani društev 

• športniki od 12-13 let  x 1,2 točke 
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MNOŽIČNOST 

 
250 

 
 

• športniki od 13-15 let  x 1,3 točke 

• športniki od 16-17 let  x 1,4 točke 

• športniki od 18-19 let  x 1,5 točke 

• športniki od 20 ali > let  x 1,6 točke 

 

 
 
 
 

Število starostnih selekcij v NPŠZ 

• Članska ekipa >19 let 

• Mladinska ekipa 

• Kadeti/ kadetinje 

• St. dečki / deklice 

• Mlajši dečki / deklice 

• Celotna piramida 

 
20 točk 
18 točk 
16 točk 
14 točk 
12 točk 
20 točk 

POMEN ZA LOKALNO 
OKOLJE 

200 

• Vsi registrirani člani  x 1 točka 

• Usposobljeni trenerji (1. stopnja / 2. 

stopnja / Fakulteta za šport) v 

društvu x 2/3/5 točk, ovrednotijo se 

vsi trenerji, ki vodijo tekmovalne 

selekcije. 

 
Število x 1 

točka 
Število x 2/3/5 

točk 
 

Tradicija društva, vsako leto od vpisa 
društva v Ajpes ali od druge formalne 
dokumentacije, ki dokazuje neprekinjeno 
delovanje. 

 1 točka/ leto 

Uresničevanje javnega interesa 
Članstvo v ŠZ 

25 točk 
25 točk 

 

 

 

Obrazložitev posameznega merila: 

• Nacionalni pomen športne panoge, je merilo uspešnosti in konkurenčnosti športa na 
nacionalnem in mednarodnem nivoju, povzet po razvrstitvi NPŠZ potrjenem s strani 
OKS-ZŠZS, ki se uporablja za delitev sredstev za šport na državnem nivoju. V okviru 
merila se športe razvršča na olimpijske in ne olimpijske. 

• Uspešnost je najpomembnejše merilo in opredeljuje uspešnost športa (društva) v 
primerjavi z ostalimi društvi na lokalnem nivoju. Merilo zajema tekmovalno uspešnost na 
državnem in mednarodnem nivoju, pri čemer upošteva rezultate tekmovanja za 
državnega prvaka in pokalnega prvaka NPŠZ in uradna tekmovanja mednarodnih zvez. 
V vsaki starostni kategoriji se upošteva en, najboljši rezultat. Za ovrednotenje 
uspešnosti se uporabi tabela, ki je v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec. Društvo, ki doseže 
pri ovrednotenju največ točk se mu upošteva maksimalno število točk tega merila (350 
točk ali 100%). Vsem ostalim društvom se pa dodelijo točke, ki so razdeljene 
proporcionalno glede na maksimalno število točk. 

• Množičnost je drugo najpomembnejše merilo, gre pa za potencial, ki ga društvo iz 
lokalnega okolja prispeva k nacionalni uspešnosti športa. 

• Pomen za lokalno okolje kaže na potencial prebivalcev lokalne skupnosti, ki ga 
posamezno društvo aktivira in vključi v svoje delovanje ter tradicijo delovanja 
posameznega društva, ki kaže na stabilnost in kontinuirano delovanje društva ter 
angažiranost društva pri razvoju in položaju športa na lokalni ravni. 
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3. člen 

Metodologija razvrščanja društev in športnih panog v razrede 

 Pri razvrščanju društev in športnih panog v razrede se uporabljajo podatki pridobljeni iz 
vsakoletnega javnega razpisa MO Slovenj Gradec za sofinanciranje programov športa v MO 
Slovenj Gradec ter podatki pridobljeni s strani javnih institucij s področja športa (OKS), MŠZŠ, 
NPŠZ) 

Vrednost kazalnika »število starostnih selekcij«. Upošteva se naslednje starostne kategorije: 

o člani/ce nad 19 let 

o mladinci/ke – 18, 19 let 

o kadeti/nje – 16, 17 let 

o starejši/e dečki/deklice – 14, 15 let 

o mlajši dečki/deklice – 12, 13 let 

 

Rezultati se upoštevajo za samo tiste športne discipline, katere se nahajajo na spisku 
kategoriziranih disciplin pri OKS. 

4. člen 

Razvrstitev društev in športnih panog v razrede obravnava Odbor za tekmovalni šport in Odbor 
za rekreativni šport, ter ga predlaga v sprejem Izvršnemu odboru Športne zveze, ki razvrstitev 
potrdi. 

  

5. člen 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih športne zveza za razvrščanje 
izvajalcev tekmovalnih športov v skupine, sprejet 9. februarja 2016. 

 

 

Evid. št.: ŠZ-01-2020-149 

 

 

Športna zveza Slovenj Gradec 

predsednik 

mag. Mojca Verhovnik 
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