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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Letni program športa v občini Kamnik za leto 2014.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem Letnega programa športa in ocena stanja:
Izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se na ravni lokalne skupnosti
določi z Letnim programom športa. Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) določa obseg
in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg sredstev, ki se za
njihovo uresničevanje zagotovijo v občinskem proračunu.
Sprejem in potrditev LPŠ zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne
skupnosti, kot to določa 1. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini
Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik).
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov mora v skladu s sprejetim pravilnikom
občinska uprava objaviti na spletni strani Občine Kamnik. S sprejemom letnega programa
športa za leto 2014 se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na
lokalnem nivoju.

Sredstva, zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2014, so v Letnem programu
športa v občini Kamnik za leto 2014 podrobno razdelana. V letu 2012 je Zavod za turizem in
šport v Občini Kamnik uspešno pričel z izvajanjem večine nalog s področja športa
(upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, otroških igrišč….), v letu 2014 pa prevzema še
dodatne naloge s področja športa.
V Letnem programu športa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje,upravljanje in
investicije v športno infrastrukturo.
V LPŠ 2014 so dodane še nove, dodatne proračunske postavke, in sicer:
- p.p. 8105 – sredstva za šolski šport
- p.p. 8115 – Zavod za turizem in šport – nakup kombija
- p.p. 8122 – sklad za pokriti bazen
- p.p. 8123 – ureditev tekaške steze – stadion Mekinje - sintetična podlaga
2. Cilji in načela predloga programa:
Cilji letnega programa športa za leto 2014 so:
- operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini
Kamnik;
- spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini;
- uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi
proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe
športa;
- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za
celotno lokalno skupnost.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem programa za proračun:
V občinskem proračunu je lokalna skupnost že do sedaj namenjala finančna sredstva za
programe športa in rekreacije. Sprejem in potrditev Letnega programa športa za leto 2014,
zato v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja le-teh. Za celotno področje
športa in rekreacije so v letu 2014 planirana finančna sredstva v višini 1.195.000,00 EUR.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Letni program športa v občini Kamnik za leto 2014

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1
in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00 in 31/00 – popr.), 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in 12/13) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na ……….. seji dne……………..
sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2014
1. člen
(vsebina)
Z Letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Kamnik za leto 2014 se določijo:
 športni programi, ki se sofinancirajo iz javnih financ;
 obseg in vrsta športnih dejavnosti;
 višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin;
 posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov;
2. člen
(programi športa)
V proračunu Občine Kamnik se v proračunskem letu 2014 zagotovijo sredstva za športne
programe, ki jih izvajajo:
 zavodi s področja VIZ-vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole)
 športna društva in klubi, zveze športnih društev,zavodi, zasebniki ali druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
V občinskem proračunu v letu 2014 so zagotovljena tudi sredstva za:
 obratovanje javne športne infrastrukture in
 investicije v javno športno infrastrukturo.
3. člen
(obseg in vrsta dejavnosti)
Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vsebine Nacionalnega
programa športa (NPŠ), glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
občini Kamnik in glede na določbe Posebnih pogojev in zahtev, ki so sestavni del LPŠ 2014.
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
 interesna športna vzgoja predšolskih otrok
o otroci v starosti do 5 let:
 interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
o otroci v starosti od 6 do 9 let:
o otroci v starosti od 9 do 11 let:
o otroci v starosti od 11 do 15 let:
 športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
o dečki v starosti od 6 do 11 let (CI):
o deklice v starosti od 6 do 11 let (CE):
o dečki v starosti od 11 do 13 let (MDI):
o deklice v starosti od 11 do 13 let (MDE):
o dečki v starosti od 13 do 15 let (SDI):
o deklice v starosti od 13 do 15 let (SDE):










športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
o otroci v starosti od 6 do 15 let:
o mladi v starosti do 19 let:
interesna športna vzgoja mladine
o mladi v starosti do 19 let:
športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
o mlajši mladinci v starosti od 15 do 17 let (MMI):
o mlajše mladinke v starosti od 15 do 17 let (MME):
o starejši mladinci v starosti od 17 do 19 let (SMI):
o starejše mladinke starosti od 17 do 19 let (SME):
Sofinancira se koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na
občinskem (osnovnem) nivoju:
o stroški priznanj
o stroški sodnikov in zapisnikarjev
o stroški organizacije
Sofinancira se 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih športnih
tekmovanj na občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje posebej):
o strokovni kader
Sofinancira se udeležba ekip na področnih, regijskih in državnih ŠŠT (za vsako ekipo
in stopnjo tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT:
o strokovni kader
o materialni stroški

2. Športno rekreativna dejavnost občanov:
o rekreativni programi za odrasle v starosti do 65 let
o rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let
Prizna se ena (1) skupina na program, ki je lahko tudi mešana po spolu.
3. Kakovostni šport:
 športni programi odraslih s tekmovalno vsebino:
o člani (ČI):
o članice (ČE):
4. Vrhunski šport:
 športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega, perspektivnega,
mednarodnega in/ali svetovnega razreda
5. Šport invalidov:
 interesna športna dejavnost invalidov
6. Razvojne in strokovne naloge v športu (sofinanciranje):
 strokovno izpopolnjevanje v športu
o strokovno izpopolnjevanje:
 programi strokovnega izpopolnjevanja
 športne in promocijske prireditve ter pospeševanje športa
o športe in/ali rekreacijske prireditve lokalnega pomena:
 organizacija in izvedba
o športne prireditve občinskega, državnega in/ali mednarodnega pomena:
 organizacija in izvedba
o tradicionalne športne prireditve:
 organizacija in izvedba
o udeležba na velikih mednarodnih športnih prireditvah:
 udeležba športnikov na mednarodnih tekmovanjih




delovanje društev in zvez na lokalni ravni
o delovanje društev:
 tehnično in administrativno delovanje društev
priznanja športnikom in športnim delavcem
o podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem:
 organizacija in izvedba prireditve

7. Sofinanciranje dodatnih stroškov najemov objektov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje najemov športnih površin ali objektov vsem
izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za
izvajanje redne športne vadbe ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v občinski lasti.
Sredstva so namenjena le športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
8. Športni objekti
 vzdrževanje javne športne infrastrukture
o sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanja javnih športnih objektov
 vzdrževanje javnih otroških igrišč v občini
9. Investicije v javno športno infrastrukturo
Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo so namenjena za financiranje
potrjenih in sprejetih investicij, za investicijsko vzdrževanje in obnove ter materialne
stroške v skladu s sprejetimi proračunskimi sredstvi za področje športa v letu 2014.
4. člen
(višina proračunskih sredstev)
Po proračunskih postavkah občine Kamnik za leto 2014 se sofinancirajo naslednje športne
vsebine:

PP

točka
3.
člena
LPŠ

8100

1.- 5.

višina
sredstev
2014

%
skupaj
sredstva

sof. dejavnosti klubov in društev
(redna športna vadba, izpopolnjevanje v športu,
delovanje društev)

202.000 €

16,90

36.000 €

3,02

vrsta športne dejavnosti

8101

6.

sredstva za pospeševanje in promocijo športa
(športne in promocijske prireditve, podelitev
priznanj športnikom in športnim delavcem ter
pospeševanje športa)

8102

7.

sof. stroškov najemov na področju športa

20.000 €

1,67

8105

1.

sredstva za šolski šport
(športni programi VVZ, OŠ in SŠ)

23.000 €

1,93

8115

8.

Zavod za turizem in šport – nakup kombija

18.000 €

1,50

61.000 €

5,10

60.000 €

5,02

8116

8.

8117

8.

Zavod za turizem in šport – vzdrževanje
športnih objektov
(stroški za drsališče, vzdrževanje športnih igrišč
po KS, zavarovanje objektov, …)
Zavod za turizem in šport –vzdrževanje bazena
(stroški vzdrževanja in delovanja bazena)

8118

9.

Športno igrišče Mekinje
(gradnja novega igrišča)

65.000 €

5,44

8122

9.

Sklad za pokriti bazen

150.000 €

12,55

8123

9.

Ureditev tekaške steze – stadion Mekinje sintetična podlaga

400.000 €

33,48

8139

9.

10.000 €

0,84

8157

9.

150.000 €

12,55

1.195.000 €

100,00

Športno igrišče Pšajnovica (sofinanciranje
postavitve lesenega objekta za orodje in
garderobe)
nogometni stadion Mekinje – sanacija objekta
(II. del sanacije objekta: okna, elektroinstalacije,
…)
SKUPAJ:
5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina Kamnik bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
 Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), za izvedbo razvojnih in
strokovnih nalog (3. člen: točka 6) ter dodatna sredstva za najem športnih objektov (3.
člen: točka 7) se razdelijo na podlagi rezultatov javnih razpisov (v skladu z določbami
veljavnega Pravilnika: Merila in normativi ter LPŠ 2014: Posebni pogoji in zahteve) in na
podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci.
 Sredstva za materialne stroške in stroške vzdrževanja javne športne infrastrukture (3.
člen: točka 8) se zagotovijo na osnovi neposredne pogodbe z upravljavci športnih
objektov.
 Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo (3. člen: točka 9) se realizirajo na
podlagi potrjenega programa vlaganj v javno športno infrastrukturo, ki ga občinski svet
sprejme in potrdi z občinskim proračunom za leto 2014.
6. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Kamnik za leto 2014 bo občinska uprava v skladu z
določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik izvedla vse postopke v
zvezi z izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov športa ter športno rekreativnih in
promocijskih prireditev v občini Kamnik za leto 2014.
7. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava preko komisije za šport spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor izvajalci LPŠ ne
bodo v celoti izpolnjevali pogodbenih obveznosti, se jim sredstva ne bodo zagotovila oz.
izplačala.
8. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ
2014.

9. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2014, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v občini Kamnik.
10. člen
(posebni pogoji)
Sestavni del LPŠ 2014 so Posebni pogoji in zahteve, ki na osnovi izbranih prioritet,
razpoložljivih finančnih sredstev in razmer v lokalnem športu podrobneje opredeljujejo
kriterije za vrednotenje športnih programov v letu 2014.
11. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini Kamnik za leto 2014 začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine
Kamnik.
Št. 671-0002/2014-4/4
Kamnik, dne ……………………….
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

Priloga:
- Posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov v letu 2014

POSEBNI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V LETU 2014
V težnji po izenačevanju pogojev za vse izvajalce programov športa v občini Kamnik in hkrati
po dodatnem stimuliranju tekmovalno uspešnejših skupin so v nadaljevanju opredeljeni
Posebni pogoji in zahteve, ki natančnejše določajo vrednotenje športnih programov v občini
Kamnik v letu 2014.
Specifičnost športnih programov športne panoge razvršča na naslednje skupine:
 izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih
sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka;
 izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih
sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka;
 izvajalci različnih športno-rekreativnih programov;
 drugi izvajalci (miselne igre).
I. PROGRAMI REDNE VADBE
1. Število priznanih skupin v razpisanem športnem programu
Vsakemu izbranemu izvajalcu se v letu 2014 prizna največ ena (1) vadbena skupina v
vsakem razpisanem športnem programu.
V letu 2014 se izvajalcu v športni vzgoji otrok usmerjenih v kakovostni šport (kategorija do 11
let) prizna največ ena (1) dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z dokazilom o
nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu NPŠZ.
V športnih programih rekreativne vadbe se ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev
vsakemu izvajalcem v letu 2014 prizna po ena (1) vadbena skupina.
2. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini (preglednica št. 1)
Specifične zahteve športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v
tekmovalnih in/ali rekreacijskih skupinah terjajo določitev potrebnega minimalnega števila
udeležencev. V kolikor v športnem programu ni prijavljeno predvideno število udeležencev,
se s koeficientom popolnjenosti proporcionalno zniža število točk za priznani program.
V programih, kjer je število določeno intervalno, se za izračun koeficienta popolnjenosti
upošteva zgornja meja.
Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno z LPŠ 2014, to
ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
Izvajalci športnih programov lahko posameznega udeleženca prijavijo samo v enem (1) od
programov, ki ga izvajajo. Vadbene skupine se lahko, kjer je to možno, oblikujejo mešano
glede na spol.
Glede na starost so mlajši udeleženci /ke izjemoma lahko prijavljeni v eni starostni kategoriji
navzgor. Starejši udeleženci/ke ne morejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije.

PREGLEDNICA ŠT. 1

POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI
SKUPINI
INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORTNA PANOGA

IŠV otrok
do 5 let

Šolski šport

IŠV otrok in
mladine od6
do19 let

IŠV otrok
in mladine s
posebnimi
potrebami

RE odrasli:
65 -; 65 +

ŠPORT
INVALIDOV

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

11

16

16

8

16

8

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
ŠPORTNA PANOGA

CI/CE
do 11 let

MDI/MDE
do 13 let

SDI/SDE
do 15 let

MMI/MME
do 17 let

SMI/SME
do 19 let

ČI/ČE

8

8

8

6

6

4

8

8

8

8

8

8

8

10

12

12

12

12

10

12

16

16

16

16

8

8

8

6

6

4

INDIVIDUALNI ŠPORTI I.
(atletika, gorski tek, alpinizem, športno
plezanje, jadralno padalstvo, kolesarstvo,
triatlon, strelstvo, lokostrelstvo, badminton,
tenis namizni tenis, plavanje,
smučanje(alpsko, skoki, teki,...), golf

INDIVIDUALNI ŠPORTI II.
(balinanje, kegljanje, boks, karate, judo,
kick boks, savate…)

KOLEKTIVNI ŠPORTI I.
(košarka, odbojka, vaterpolo, rokomet ...)

KOLEKTIVNI ŠPORTI II.
(nogomet, hokej, in-line hokej, floorball...)

MISELNE IGRE
(šah, bridge, go…)

3. Število priznanih ur programov redne vadb in razvrščanje skupin v kakovostne
nivoje (preglednica št. 2)
Športni programi IŠV otrok in mladine, IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami, RE
odraslih in športa invalidov so v letu 2014 ovrednoteni skladno z določbami Pravilnika.
Športne panoge pri kakovostnem in vrhunskem šport otrok in mladine ter pri kakovostnem in
vrhunskem športu odraslih so razvrščene v kakovostne nivoje, pri čemer je kriterij za
razvrščanje dosežen tekmovalni rezultat:

MR nivo:
RANG
opomba:

MEDNARODNI Kolektivne športne panoge:
Prvo (1.) mesto na uradnem DP (osvojitev naslova državnega
prvaka) in/ali nastopanje na tekmah evropskega pokala.

za uvrstitev v mednarodni rang
(MR nivo) lahko kandidirajo le
skupine kakovostnega športa
odraslih (ČI/ČE)!

Individualne športne panoge in miselne igre:

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1

Kolektivne športne panoge:

Najmanj2 kategorizirana športnika perspektivnega, mednarodnega
ali svetovnega razreda v skupini.

Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ.

Individualne športne panoge in miselne igre:
Vsaj 4 športniki v skupini uvrščeni v prvi tretjini (1/3) nastopajočih
na uradnem DP (ali na uradni jakostni lestvici NPŠZ).

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2

Kolektivne športne panoge:
Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NPŠZ.
Individualne športne panoge in miselne igre:
Vsaj 4 športniki v skupini uvrščeni v drugi tretjini (2/3) nastopajočih
na uradnem DP (ali na uradni jakostni lestvici NPŠZ).

3. nivo: REGIJSKI RANG

Kolektivne športne panoge:
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠŠZ in/ali nastopanje
v nižjih ligaških tekmovanjih NPŠZ.

Individualne športne panoge in miselne igre:
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) nastopajočih na uradnem DP (ali na
uradni lestvici NPZ) in/ali nastopanje na tekmovanjih nižjega ranga
NPŠZ.

Pri razvrščanju kolektivnih športov v kakovostne nivoje se kot kvota nastopajočih na
uradnem DP upoštevajo: prva (1.), druga (2.) in tretja (3.) liga po rangu NPŠZ – velja za vse
starostne kategorije.
Pri razvrščanju v kakovostne nivoje se upoštevajo tekmovalni dosežki doseženi v preteklem
koledarskem letu (velja za vse starostne kategorije):
 pri kolektivnih športih: končna lestvica tekmovalne sezone;
 pri individualnih športih in miselnih igrah: jakostna lestvica sezone in/ali uvrstitev na
uradnem državnem prvenstvu NPŠZ.
Ekipi ali posamezniku se pri razvrščanju v kakovostne nivoje rezultati upoštevajo le pod
pogojem, da je na tekmovanju sodelovalo najmanj šest (6) ekip/tekmovalcev in da so bili
najmanj trije (3) ob koncu tekmovanja uvrščeni.
Tekmovalnim skupinam, ki sodijo med individualne športe ali miselne igre, se lahko
upoštevajo rezultati ekipe (ekipno prvenstvo), če so za skupino ugodnejši, vendar morajo
izpolnjevati vse ostale predpisane posebne pogoje (število udeležencev, število
tekmovanj...).
V alpinizmu se za določitev kakovostnega nivoja dodatno upošteva veljavni Pravilnik PZS za
razvrščanje dosežkov alpinistov in športnih plezalcev v naravnih stenah.

PREGLEDNICA ŠT. 2

ŠTEVILO PRIZNANIH UR PROGRAMOV REDNE
VADBE
INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI
(število priznanih ur interesnega in/ali rekreativnega
programa)

ŠPORTNI PROGRAM

IŠV otrok
do 5 let

Šolski šport

IŠV otrok in
mladine od
6 do 19 let

IŠV otrok
in mladine
pos. potrebe

RE odrasli:
65 -; 65 +

ŠPORT
INVALIDOV

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

60

80

80

80

80

80

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
(število priznanih ur športnega programa)
CI/CE
do 11 let

MDI/MDE
do 13 let

SDI/SDE
do 15 let

MMI/MME
do 17 let

SMI/SME
do 19 let

ČI/ČE

0

120

120

160

160

160

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2

120

160

200

240

240

240

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1

200

240

280

320

320

320

DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO
3. nivo: REGIJSKI RANG

MR nivo: MEDNARODNI RANG

400

4. Minimalno število tekmovanj (udeležba na tekmovanjih)
Tekmovalni sistemi NPŠZ se med seboj razlikujejo, a je cilj vseh skupin, ki se ukvarjajo s
kakovostnim in vrhunskim športom, da svoje sposobnosti primerjajo z vrstniki. Vsaka
tekmovalna skupina oziroma tekmovalec mora dokazati, da je v tekmovalni sezoni končani v
preteklem koledarskem letu nastopil/a na najmanj petih (5) tekmovanjih ustreznega ranga,
razen če s tekmovalnim sistemom NPŠZ ni drugače določeno.
V primeru, da je v skupini prijavljeni tekmovalec nastopil na manjšem številu tekem, se ne
šteje kot član skupine. Koeficient popolnjenosti proporcionalno zniža število točk za priznani
program.
5. Korekcijski faktor za vrednotenje športnega objekta (preglednica št. 3)
Specifičnost športnih panog narekuje uporabo različnih športnih objektov. Športne panoge so
glede uporabe različnih športnih objektov razdeljene v več skupin.
Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: IŠV otrok in mladine, IŠV
otrok in mladine s posebnimi potrebami, RE odraslih in šport invalidov upošteva korekcijski
faktor 0,5 (1 ura programa = 0,5 točke).
Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: KŠ otrok (CI/CE, MDI/MDE in
SDI/SDE) upošteva korekcijski faktor 1,0 (1 ura programa = 1 točka).
Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: KŠ mladine (MMI/MME in
SMI/SME) in KŠ odrasli (ČI/ČE) upošteva korekcijski faktor po preglednici št. 3.

PREGLEDNICA ŠT. 3

KOREKCIJSKI FAKTOR: ŠPORTNI OBJEKT
INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORTNA PANOGA
GLEDE NA UPORABO OBJEKTA

IŠV otrok
do 5 let

IŠV otrok
do 11 in 15
let

IŠV mladine
do19 let

IŠV otrok
in mladine
pos. potrebe

RE odrasli:
65 -; 65 +

ŠPORT
INVALIDOV

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
ŠPORTNA PANOGA
GLEDE NA UPORABO OBJEKTA

CI/CE
do 11 let

MDI/MDE
do 13 let

SDI/SDE
do 15 let

MMI/MME
do 17 let

SMI/SME
do 19 let

ČI/ČE

BAZEN - POKRITI
(plavanje, vaterpolo)

1,00

1,00

1,00

2,10

2,10

2,10

KEGLJIŠČE - POKRITO
(kegljanje)

1,00

1,00

1,00

1,65

1,65

1,65

PLEZALNA STENA - POKRITA
(športno plezanje, alpinizem)

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

STRELIŠČE - POKRITO
(lokostrelstvo, strelstvo, samostrel...)

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

ŠPORTNA DVORANA
(odbojka, košarka, rokomet, futsal,
floorball,...)

1,00

1,00

1,00

2,10

2,10

2,10

TELOVADNICA 1
(gimnastika, sedeča odbojka…)

1,00

1,00

1,00

1,65

1,65

1,65

TELOVADNICA 2
(badminton, namizni tenis, squash)

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

TELOVADNICA 3
(borilni športi: boks, karate, judo,...)

1,00

1,00

1,00

1,30

1,30

1,30

TENIŠKA DVORANA
(tenis)

1,00

1,00

1,00

1,65

1,65

1,65

DRUGE POKRITE ŠPORTNE POVRŠINE
1
(ples, sabljanje…)

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

NOGOMETNI STADION
(nogomet, hokej na travi, baseball, rugby...)

1,00

1,00

1,00

1,90

1,90

1,90

POLIGONI ZA ZIMSKE ŠPORTE
(smučanje, deskanje, skoki, teki, biatlon..)

1,00

1,00

1,00

1,90

1,90

1,90

IGRIŠČE ZA GOLF
(golf)

1,00

1,00

1,00

1,90

1,90

1,90

ATLETSKI STADION
(atletika)

1,00

1,00

1,00

1,75

1,75

1,75

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 1
(in line hokej, kotalkanje...)

1,00

1,00

1,00

1,55

1,55

1,55

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 2
(avto-moto šport, konjeništvo)

1,00

1,00

1,00

1,40

1,40

1,40

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 3
(odbojka na mivki, balinanje)

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 4
(gorski teki, kolesarstvo, jadralno
padalstvo)

1,00

1,00

1,00

1,10

1,10

1,10

VODNI IN OBVODNI ŠPORTI
(kajak-kanu, rafting, veslanje, jadranje...)

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

PROSTOR ZA MISELNE IGRE
(šah, bridge, go)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Dodatna sredstva za sofinanciranje športnih površin ali objektov (PP 8102) so namenjena
izbranim izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za
izvajanje redne športne vadbe skozi vse leto ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v
občinski lasti (npr. pokriti bazen, smučišče,…). Izvajalci, ki imajo na območju občine na voljo
športne objekte, katerih lastnik je občina Kamnik, do omenjenih sredstev niso upravičeni.
Sredstva bodo na podlagi priznanih točk programom športne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport razdeljena društvom, ki zadostujejo omenjenim
pogojem.
6. Korekcijski faktor za vrednotenje strokovnega kadra
Strokovni kader je odgovoren za kvalitetno izvajanje športnih programov. Izvajalci morajo ob
prijavi programov IŠV otrok in mladine, IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami, KŠ otrok
in mladine, RE (65+) ter športa invalidov posredovati dokumentirane podatke o strokovni
usposobljenosti oseb, ki vodijo športne programe (vaditelj, inštruktor, učitelj, trener...). V
kolikor ti podatki niso priloženi prijavi oziroma športni program vodi oseba brez ustrezne
športne izobrazbe ali usposobljenosti, se točke za strokovni kader ne priznajo.
Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju strokovnega kadra upošteva korekcijski faktor 1,0!
(1 ura programa = 1 točka).
7. Dodatni programi za kategorizirane športnike (preglednica št. 4)
Kategorizirani športniki so tisti športniki, ki so na državnem in/ali mednarodnem prizorišču
dosegli vrhunske športne rezultate. Kot stimulacija za nadaljnje delo in pokrivanje nastalih
stroškov v trenažnem procesu se kategoriziranim športnikom prizna dodatni program (v obliki
števila dodatnih točk programa).
V razpisu za koledarsko leto se upošteva seznam kategoriziranih športnikov, ki ga izdaja
OKS-ZŠZ in je v veljavi na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.

PREGLEDNICA ŠT. 4

KATEGORIZIRANI
ŠPORTNIKI
PRIZNANI DODATNI
PROGRAM

DOSEŽEN NIVO
KATEGORIZACIJE
SVETOVNI RAZRED (SR)
PERSPEKTIVNI IN
MEDNARODNI RAZRED (PR,
MR)
MLADINSKI N DRŽAVNI
RAZRED (MLR, DR)

število ur dodatnega programa

160
120
80

8. Razširjenost in uspešnost športnih panog
Za ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog in izvajalcev se v LPŠ 2014
uporabi iste kriterije, kot so izbrani za izračun točk za delovanje društev na lokalnem nivoju
(11. točka).
Na osnovi kriterijev so izvajalci športnih programov razdeljeni na:

Skupina 1: izvajalci, ki ne dosežejo 20 točk so izločeni iz nadaljnje obravnave.
skupina 2: izvajalci, ki dosežejo 21 do 80 točk:
skupni korekcijski faktor = 0,9.
skupina 3: izvajalci, ki dosežejo 81 do 160 točk:
skupni korekcijski faktor = 1,0.
skupina 4: izvajalci, ki dosežejo 161 do 200 točk:
skupni korekcijski faktor = 1,1.
9. Šolska športna tekmovanja
a) Koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na občinskem
(osnovnem) nivoju:
o materialni stroški priznanj:
10 točk/tekmovanje;
o stroški sodnikov in zapisnikarjev:
10 točk/tekmovanje;
o stroški organizacije:
do 80 točk/tekmovanje.
b) 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na
občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje posebej):
o strokovni kader:
20 točk/skupina.
c) Udeležba ekipna področnih, regijskih in državnih ŠŠT (za vsako ekipo in stopnjo
tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT:
o strokovni kader:
10 točk/skupina;
o materialni stroški:
20 točk/ekipa/tekmovanje;
o materialni stroški za delovanje področnega centra ŠŠT.
II. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
10. Izpopolnjevanje v športu (preglednica št. 5)
V letu 2014 pri izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu lahko vsak izvajalec prijavi največ
toliko udeležencev, kolikor mu je z javnim razpisom priznanih programov KŠ otrok in
mladine. Programi izpopolnjevanja strokovnega kadra v športu se ovrednotijo na osnovi v
letu 2013 pridobljene strokovne izpopolnjenosti (potrditve trenerskih licenc s strani NPŠZ).
PREGLEDNICA ŠT. 5

IZPOPOLNJEVANJE
OBSEG VREDNOTENJA

ŠPORTNA VSEBINA /
PROGRAM
IZPOPOLNJEVANJE (pridobitev licence)

število točk za izpopolnjevanje
(trenerske licence)

20 točk/ udeleženec

Na razpisu izbranim programom izpopolnjevanja se skupni seštevek točk korigira s
korekcijskim faktorjem 0,5
11. Delovanje društev na lokalnem nivoju (preglednica št. 6)
Za leto 2014 se za določitev točk za delovanje društev na lokalnem nivoju upoštevajo
naslednji kriteriji:
 število članov društva s plačano članarino
(potrjen poimenski seznam članov s plačano članarino za leto 2013 in z opredeljeno
višino članarine je potrebno oddati z vlogo na javni razpis).
 število let neprekinjenega delovanja društva
 število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev




(s strani NPŠZ potrjen poimenski seznam licenciranih (registriranih) tekmovalcev za
sezono 2013/14 je potrebno oddati z vlogo na javni razpis).
število ekip KŠ otrok in mladine, ki nastopajo v uradnih tekmovanjih NPŠZ
(s strani NPŠZ potrjen seznam ekip, ki v tekmovalni sezoni 2013/14 nastopajo na uradnih
tekmovanjih NPŠZ, je potrebno oddati z vlogo na javni razpis).
članstvo v lokalni zvezi društev (reprezentativni organ)
Na razpisu se priznanim točkam za delovanje društev na lokalnem nivoju skupni
seštevek točk korigira s korekcijskim faktorjem 1,0!
Združenju športnih društev se priznajo sredstva za delovanje po posebnih merilih,
navedenih v preglednici št. 6.
DELOVANJE DRUŠTEV NA
LOKALNEM NIVOJU

PREGLEDNICA ŠT. 6

OBSEG VREDNOTENJA
ŠPORTNA VSEBINA /
PROGRAM

ELEMENT
VREDNOTENJA

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO
ELEMENT
VREDNOTENJA

ŠTEVILO LET NEPREKINJENEGA DELOVANJA DRUŠTVA
ELEMENT
VREDNOTENJA

ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH ČLANOV DRUŠTVA
ELEMENT
VREDNOTENJA

ŠTEVILO MLADIH EKIP, KI NASTOPAJO V TEKMOVANJIH
NPŠZ
ELEMENT
VREDNOTENJA

ČLANSTVO V LOKALNI ZVEZI DRUŠTEV

št. članstva:
do 30

št. članstva:
31 - 90

št. članstva:
91 - 150

št. članstva:
nad 151

10 točk/
izvajalec

20 točk/
izvajalec

30 točk/
izvajalec

40 točk/
izvajalec

delovanje:
5 - 10 let

delovanje:
11 - 15 let

delovanje:
16 - 20 let

delovanje:
21 in več

10 točk/
izvajalec

20 točk/
izvajalec

30 točk/
izvajalec

40 točk/
izvajalec

št. tekmov.:
do 25

št. tekmov.:
26 - 50

št. tekmov.:
51 - 75

št. tekmov.:
nad 76

10 točk/
izvajalec

20 točk/
izvajalec

30 točk/
izvajalec

40 točk/
izvajalec

1-2 ekipi

3 - 4 ekipe

5 - 6 ekip

7 in več ekip

10 točk/
izvajalec

20 točk/
izvajalec

30 točk/
izvajalec

40 točk/
izvajalec

NE

DA

0 točk/
izvajalec

40 točk/
izvajalec

OBSEG VREDNOTENJA – lokalno združenje športnih
društev
ŠPORTNA VSEBINA /
PROGRAM

ELEMENT
VREDNOTENJA

ŠTEVILO DRUŠTEV S PLAČANO ČLANARINO

št.
članstva:
5 - 15

100 točk

št. članstva:
nad 15

200 točk

12. Izvedba športnih prireditev (preglednica št. 7)
Na javni razpis za sofinanciranje športnih prireditev izvajalci ne morejo prijaviti športnih
prireditve (uradnimi tekmovanji v okviru tekmovanj NPŠZ), na katerih njihovi tekmovalci/ke
nastopajo s ciljem doseči odmeven športni rezultat.
a) Športne prireditve lokalnega pomena so prireditve tekmovalnega in/ali rekreativnega
značaja in so osredotočena na lokalno okolje. K športnim prireditvam lokalnega pomena
sodijo tudi vse ostale športne prireditve, ki ne dosegajo pogojev za razvrstitev v višji
kakovostni nivo.

V letu 2014 vsak izvajalec lahko prijavi največ dve prireditvi. Isto prireditev lahko prijavi
samo en izvajalec. Dodatni kriteriji:
 število udeležencev prireditve,
 tradicija (število let zaporedne izvedbe)
 prireditev tekmovalnega ali promocijskega značaja in
 starost udeležencev!
Če je prireditev namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor =
1,0!
Če je prireditev izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,0!
b) Športne prireditve občinskega pomena so prireditve tekmovalnega in/ali rekreativnega
značaja, ki imajo širši družbeni pomen. Sem prvenstveno prištevamo množične športne
prireditve z dolgoletno tradicijo in tekmovanja, ki imajo značaj enkratnih tekem v rangu
slovenskega pokala (v koledarju tekmovanj NŠPZ).
V letu 2014 lahko vsak izvajalec prijavi največ eno prireditev občinskega pomena. Isto
prireditev lahko prijavi samo en izvajalec. Dodatni kriteriji:
 število udeležencev prireditve,
 tradicija (število let zaporedne izvedbe),
 prireditev tekmovalnega ali manifestativnega (promocijskega) značaja in
 starost udeležencev!
Če je prireditev namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor =
1,0!
Če je prireditev izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,0!
c) Športne prireditve državnega pomena so organizirana tekmovanja, ki imajo značaj
(naziv) uradnega državnega prvenstva (NŠPZ). So enkratna (ne ponavljajoča) športna
tekmovanja. V ta okvir sodi tudi organizacija mednarodnih tekmovanj, ki so uradno v
koledarju mednarodne panožne ŠZ (tekmovanja evropskega pokala, FIS tekme…)
V letu 2014 lahko vsak izvajalec prijavi največ eno prireditev državnega pomena. Isto
prireditev lahko prijavi samo en izvajalec. Dodatni kriteriji:
 starost udeležencev in
 olimpijska/neolimpijska disciplina
Če je prireditev namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor =
1,0!
Če je prireditev izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,5!
d) Športne prireditve mednarodnega pomena so športna tekmovanja, ki so uradno v
koledarju mednarodne panožne ŠZ zabeležena kot svetovno prvenstvo, evropsko
prvenstvo, tekma svetovnega pokala.
V letu 2014 lahko vsak izvajalec prijavi največ eno prireditev mednarodnega pomena.
Isto prireditev lahko prijavi samo en izvajalec. Dodatni kriteriji:
 starost udeležencev in
 olimpijska/neolimpijska disciplina

Če je prireditev izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,5!
Komisija za šport bo izmed prijavljenih prireditev izbrala do 7 tradicionalnih prireditev.
Vsaki izbrani tradicionalni športni prireditvi se prizna dodatnih 400 točk.

PREGLEDNICA ŠT. 7

IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
OBSEG VREDNOTENJA (v letu 2014)

ŠPORTNA VSEBINA /
PROGRAM
LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE

OBČINSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE

št.
udeležencev
(do 30)

št.
udeležencev
(31 do 60)

št.
udeležencev
(61 - 120)

št.
udeležencev
(nad 121)

20 točk/
prireditev

40 točk/
prireditev

60 točk/
prireditev

80 točk/
prireditev

št.
udeležencev
(31 do 60)

št.
udeležencev
(61 - 120)

št.
udeležencev
(nad 121)

160 točk/
prireditev

200 točk/
prireditev

240 točk/
prireditev

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE LOKALNEGA IN OBČINSKEGA POMENA
korekcija točk - tradicija
korekcija točk - starostna kategorija
korekcija točk - tekmovanje ali promocija

DRŽAVNE ŠPORTNE
PRIREDITVE

MEDNARODNE ŠPORTNE
PRIREDITVE

0-5 let

6-10 let

11-15 let

16 let in več

1,50

1,00

1,10

1,30

odrasli

mladi do 19
let

mladi do 15
let

1,00

1,10

1,30

promocija

tekmovanje

1,00

1,10

državno
prvenstvo

mednarodna
tekma
(FIS...)

evropski
pokal

480 točk/
prireditev

640 točk/
prireditev

800 točk/
prireditev

svetovni
pokal

evropsko
prvenstvo

svetovno
prvenstvo

1.200 točk/ 2.400 točk/ 3.200 točk/
prireditev
prireditev
prireditev

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE DRŽAVNEGA IN MEDNARODNEGA POMENA
korekcija točk - starost udeležencev
korekcija točk - olimpijska/neolimpijska
disciplina
korekcija točk - kraj izvedbe tekmovanja

odrasli

mladi do 19
let

1,00

1,30

neolimpijska

olimpijska

1,00

1,30

ne Kamnik

KAMNIK

0,50

1,00

13. Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih (preglednica št. 8)
Za sofinanciranje udeležbe športnikov na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih se
izvede poseben javni razpis. Za veliko mednarodno športno prireditev šteje športno
tekmovanje, ki ima najmanj značaj uradnega mednarodnega tekmovanja, ki je v koledarju
mednarodne panožne ŠZ (najnižji rang je tekmovanje evropskega, celinskega pokala oz. FIS
ali GP).

V letu 2014 vsak izvajalec lahko za udeležbo na mednarodnih športnih prireditvah prijavi
največ tri udeležence alpinističnih odprav v tuja gorstva (potrdilo PZS), največ dva
udeleženca velikih mednarodnih športnih prireditev ter največ dva športnika, ki nastopata za
nacionalne športne selekcije. Udeležba na vseh naštetih mednarodnih športnih prireditvah se
medsebojno izključuje. Dodatni kriterij:
 oddaljenost tekmovališča (oddaljenost v eno smer)
 olimpijska/neolimpijska disciplina

PREGLEDNICA ŠT. 8

IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
OBSEG VREDNOTENJA (v letu 2014)

ŠPORTNA VSEBINA /
PROGRAM
TEKMOVANJA 4. RANGA
(evropski pokal, GP)

TEKMOVANJA 3. RANGA
(svetovni pokal, evropsko prvenstvo)

TEKMOVANJA 2. RANGA
(svetovno prvenstvo, EYOD)

MMI/MME

ČI/ČE

SMI/SME

80 točk/
120 točk/
160 točk/
udeleženec udeleženec udeleženec

EKIPNO
640 točk/
ekipa

160 točk/
200 točk/
240 točk/
udeleženec udeleženec udeleženec
240 točk/
280 točk/
320 točk/
udeleženec udeleženec udeleženec

(olimpijske igre)

640 točk/
udeleženec

ALPINISTIČNE ODPRAVE
V TUJA GORSTVA

240 točk/
1.200
udeleženec točk/ ekipa

TEKMOVANJE 1. RANGA

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
1.500 2.500

nad 2.500

1,00

1,30

1,50

neolimpijska

olimpijska

korekcija točk - oddaljenost tekmovališča
(v km)

do 1.500 km

korekcija točk - olimpijska/neolimpijska
disciplina

1,00

1,30

14. Priznanja športnikom in športnim delavcem
Priznanja športnikom in športnim delavcem za leto 2013 se na osnovi razpisa podelijo v
skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik (Uradni list RS,
številka 106/11). Prireditev bo izvedel Zavod za turizem in šport v občini Kamnik.
Materialni stroški se ovrednotijo do višine 3.000,00 €, in sicer za:
administrativne stroške
organizacijo prireditve
priznanja

