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ŽUPAN
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Številka:
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OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK
ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
VREDNOTENJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK – skrajšani
postopek
PREDLAGATELJ:

Matej Slapar, župan Občine Kamnik

POROČEVALEC:

Tina Trček, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Mira Resnik, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Franci Kramar, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 16. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18–ZNOrg) in
17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja
Podrobnejša opredelitev (so)financiranja programov športa v Občini, ki vsebuje navedbo
obsega športnih področij, elemente in kriterije vrednotenja, razvrstitev glede na razširjenost,
uspešnost in pomen za lokalno okolje, … je podana v prilogi »Merila in normativi s
preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik«, ki so sestavni del Odloka
o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik. Komisija za šport, ki je vodila postopek
javnega razpisa v letu 2018, je v letu 2018 sprejela sklep, da je potrebno merila in normative
spremeniti in/oz. dopolniti, ker se v le-teh pojavljajo pomanjkljivosti in/oz. nejasnosti na
področju sofinanciranja prostočasne športne vadbe, sofinanciranja športnih objektov,
priznanja kategorizacije za mlajše in starejše mladine na področju kakovostnega športa,
dopolnitev besedila v preglednicah, …

2. Cilji in načela
S sprejetjem Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o vrednotenju športnih programov v
Občini Kamnik se veljavni odlok dopolni, da se odpravijo pomanjkljivosti in dodatno pojasnijo
merila in normativi.
3. Ocena finančnih in drugih posledic
Predlog sprememb in dopolnitev meril in normativov s preglednicami, ki so sestavni del Odloka
o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik ne bo imel posledic na občinski proračun.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik:
Oddaja pripomb in predlogov javnosti je mogoča najkasneje do 12. 2. 2019 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v
Občini Kamnik«.
5. Razlogi za skrajšani postopek:
124. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17)
določa, da se odlok in z njim povezane spremembe in dopolnitve lahko obravnavajo po
skrajšanem postopku, če gre za uskladitve s predpisi države in zaradi postavljenih rokov.

Matej Slapar
ŽUPAN

Priloga:
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov
v Občini Kamnik
besedilo trenutno veljavne priloge, v zvezi s katero se predlagajo spremembe in dopolnitve

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na …. seji dne
…………… sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini
Kamnik
1. člen
V Odloku o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 11/18) se
izvedejo spremembe in dopolnitve v njegovi prilogi »Merila in normativi s preglednicami za
vrednotenje športnih programov v občini Kamnik«.
2. člen
V točki 1. ŠPORTNI PROGRAMI se izvedejo naslednje spremembe in dopolnitve:
(1) V točki d: obstoječa tabela se nadomesti z novo, ki se glasi:
1. KONKURENČNOST
ŠPORTNE PANOGE
Olimpijska panoga (uvrščena na zadnjih OI)
Neolimpijska panoga
2. KOMPETENTNOST
STROKOVNIH DELAVCEV
Izobražen
Usposobljen
3. ŠTEVILO VADEČIH

4. LOKALNI POMEN
ŠPORTNE PANOGE
5. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
6. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA NA
PODROČJU PROSTOČASNE ŠPORTNE
VZGOJE OTROK IN MLADINE TER
ŠPORTNE REKREACIJE:
Program za vadeče je brezplačen
Vadeči pokriva do 75 % stroškov programa
Vadeči pokriva nad 75 % stroškov programa

Korekcijski faktor

Preglednica

1
1

1
1
Preglednica 1;
obračuna se
proporcionalno glede
na velikost
zahtevane skupine
1
2, 3 in 4

1
0,75
0

(2) V točki e: Zapis v prvem odstavku se popravi tako, da se le-ta glasi: »(4.1. točka)«.
(3) V točki 1.1.2. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini (preglednica 1) se doda peti
odstavek, ki se glasi: »Nepravilno prijavljenega udeleženca v skupini se ne upošteva pri
vrednotenju skupine.«
(4) Besedilo v drugi alineji četrtega odstavka v točki 1.1.3. Število priznanih ur programov
redne vadbe in razvrščanje skupin v kakovostne nivoje se popravi tako, da se le-ta glasi:
•

»pri individualnih športih in miselnih igrah: uvrstitev na uradnem državnem prvenstvu
NPŠZ oz. v primeru izrednega primera (poškodba, …) udeležba na višjem rangu
tekmovanja, na katerem tekmovalec lahko pridobi kategorizacijo (evropsko prvenstvo,

svetovno prvenstvo, olimpijske igre, …); se športniku s kategorizacijo prizna 1. rang,
tekmovalcu brez kategorizacije pa se prizna 3. rang kakovostnega nivoja glede na
dosežene tekmovalne rezultate. (op.: V primeru izrednega primera (poškodba, …) je
potrebno podati dokazilo.)«
(5) Besedilo v točki 1.2.1.2. d) Šolska športna tekmovanja nad občinskim/osnovnim nivojem,
se tretja alineja spremeni tako, da se le-ta glasi: »materialni stroški: 20 točk/na nivo
tekmovanja;«
(6) Tretja alineja (kategorizacija športnika na dan objave javnega razpisa) v točki 1.2.3.1.
Športni programi KŠ mladine do vključno 17. leta starosti (MME/MMI: 16 in 17 let), se
dopolni z besedilom: »perspektivni razred (PR): 120 točk/tekmovalca.«
(7) Tretja alineja (kategorizacija športnika na dan objave javnega razpisa) v točki 1.2.3.2.
Športni programi KŠ mladine do vključno 19. leta starosti (SME/SMI: 18 in 19 let) se dopolni
z besedilom: »perspektivni razred (PR): 120 točk/tekmovalca.«
(8) V preglednici 4 (Športni objekti: korekcijski faktorji) se obstoječe vrstice: »atletski stadion,
zunanje športne površine 1, 2 in 3« nadomestijo z novima vrsticama, ki se glasita:
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 1
(atletika, odbojka na mivki, balinanje,
lokostrelstvo, tenis, avto-moto šport,
konjeništvo, triatlon, …)
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 2
(gorski teki, kolesarstvo, jadralno
padalstvo, in line hokej, kotalkanje)

1,00

1,00

1,00

1,40

1,40

1,40

1,00

1,00

1,00

1,10

1,10

1,10

3. člen
Preglednici iz točke 5. Športne prireditve in promocija športa se spremenita in dopolnita:
(9) 5.1 Športno rekreativne in promocijske prireditve lokalnega, občinskega, državnega in
mednarodnega pomena (preglednica 7), se dopolni z besedilom:
KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE LOKALNEGA IN OBČINSKEGA POMENA
korekcija točk:
tradicija
korekcija točk:
starostna kategorija
korekcija točk:
tekmovanje ali promocija

0-5 let

6-10 let

11-15 let

nad 15 let

1,00

1,10

1,30

1,50

mladi
do 19 let
1,10
tekmovanje
1,10

mladi
do 15 let
1,30

vse starostne
kategorije

odrasli
1,00
promocija
1,00

1,00

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE DRŽAVNEGA IN MEDNARODNEGA POMENA
korekcija točk:
starost udeležencev
korekcija točk:
olimpijska/neolimpijska

odrasli
1,00
olimpijska
1,30

mladi
do 19 let
1,30
neolimpijska
1,00

(10) 5.2. Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih (preglednica 8) se dopolni z
besedilom:
UDELEŽBA NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH,
ALPINISTIČNIH ODPRAVAH

PREGLEDNICA 8

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
korekcija točk:

Evropa

Izven
Evrope

oddaljenost tekmovališča
(v km)

1,00

1,50

neolimpijska
1,00

olimpijska
1,30

korekcija točk:
olimpijska/neolimpijska disciplina

4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. 1. 2019.

Št. 671-0010/2017
Kamnik, dne ………………..

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Merila in normativi s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
obstoječe besedilo, kjer se predlagajo spremembe in dopolnitve:
*1. Športni programi/d) tabela:

KONKURENČNOST
ŠPORTNE PANOGE
Olimpijska panoga (uvrščena na zadnjih OI)
Neolimpijska panoga
2. KOMPETENTNOST
STROKOVNIH DELAVCEV
Izobražen
Usposobljen
3. ŠTEVILO VADEČIH
1.

4.
5.
6.

LOKALNI POMEN
ŠPORTNE PANOGE
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA NA
PODROČJU PROSTOČASNE ŠPORTNE
VZGOJE OTROK IN MLADINE TER
ŠPORTNE REKREACIJE:
Program za vadeče je brezplačen
Program za vadeče je plačljiv

Korekcijski faktor, preglednica
1
1

1
1
Preglednica 1;
obračuna se proporcionalno glede na velikost
zahtevane skupine
1
Preglednica 2, 3 in 4

1 -

1
Izračun korekcijskega faktorja:
cena programa
skupni vložek udeležencev,
društva, …

*1. Športni programi, e) Razširjenost in uspešnost športnih panog:
Za ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog in izvajalcev se uporabi iste
kriterije, kot so izbrani za izračun točk za delovanje društev na lokalnem nivoju. (2.4. točka)
* 1.1.2. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini (preglednica 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 potrebnega števila udeležencev proporcionalno zniža število točk za priznani
program.
Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno z LPŠ-jem, 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 za dopolnitev potrebnega števila udeležencev v skupini izjemoma lahko
prijavljeni v eni starostni kategoriji navzgor tudi mlajši udeleženci, vendar ne več kot 25 %
udeležencev te skupine, ki pa morajo imeti rezultat dosežen v skupini, v kateri so prijavljeni.
Starejši udeleženci ne morejo biti prijavljeni v skupine mlajših starostnih kategorij.

* 1.1.3. Število priznanih ur programov redne vadbe in razvrščanje skupin v kakovostne
nivoje (preglednici 2 in 3), četrti odstavek:
Pri razvrščanju v kakovostne nivoje se upoštevajo tekmovalni dosežki, doseženi v preteklem
koledarskem letu (velja za vse starostne kategorije), pri čemer se upoštevajo le rezultati, ki so
bili doseženi v prijavljeni športni panogi (npr.: prijava ekipe v odbojki: rezultati morajo biti
doseženi v odbojki in ne v odbojki na mivki):
• pri kolektivnih športih: končna lestvica tekmovalne sezone državnega prvenstva NPŠZ;
• pri individualnih športih in miselnih igrah: uvrstitev na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ
oz. v primeru izrednega primera (poškodba, …) udeležba na višjem rangu tekmovanja, na
katerem tekmovalec lahko pridobi kategorizacijo (evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo,
olimpijske igre, …); v primeru, da prijavljeni tekmovalec ni nastopil na uradnem državnem
prvenstvu se lahko upošteva uvrstitev v jakostno lestvico sezone, potrjene s strani NPŠZ,
v priznani kategoriji.
*1.2.1.2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok/d:
Šolska športna tekmovanja nad občinskim/osnovnim nivojem - pri vrednotenju programa za
sofinanciranje udeležbe ekip oz. števila tekmovalcev se upošteva udeležba na tekmovanjih v
preteklem koledarskem letu (velja za vse starostne kategorije).
•

Sofinancira se udeležba ekip oz. tekmovalcev na področnih, regijskih in državnih
ŠŠT (za vsako stopnjo tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT:
- strokovni kader, kolektivni šport:
10 točk/ekipo;
- strokovni kader, individualni šport:
5 točk/1-5 tekmovalcev;
10 točk/6 in več tekmovalcev;
- materialni stroški:
20 točk/tekmovanje;
- materialni stroški za delovanje PC ŠŠT:
opredeljeno v LPŠ-ju.

* 1.2.3.1. Športni programi KŠ mladine do vključno 17. leta starosti (MME/MMI: 16 in 17
let)
• Sofinancira se do 320-urni program
- strokovni kader:
1 točka/uro;
- športni objekt:
1 točka/uro;
- kategorizacija športnika na dan objave javnega razpisa:
 mladinski razred (MLR):
80 točk/tekmovalca.
*1.2.3.2. Športni programi KŠ mladine do vključno 19. leta starosti (SME/SMI: 18 in 19
let)
• Sofinancira se do 320-urni program
- strokovni kader:
1 točka/uro;
- športni objekt:
1 točka/uro;
- kategorizacija športnika na dan objave javnega razpisa:
 mladinski razred (MLR):
80 točk/tekmovalca.

*Preglednice:
PREGLEDNICA 4

ŠPORTNI OBJEKTI: KOREKCIJSKI FAKTORJI
PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORTNA PANOGA
GLEDE NA UPORABO OBJEKTA

PŠV
otrok
do 6 let

PŠV otrok
od 6 in
do 15 let

PŠV
mladine
od 15 do19
let

PŠV otrok
in mladine s
posebnimi
potrebami

RE odrasli:
do 65 let;
nad 65 let

ŠPORT
INVALIDOV,
RE odrasli

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

ŠPORTNA PANOGA
GLEDE NA UPORABO OBJEKTA

CI/CE
od 6 do
11 let

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
MDI/MDE
MMI/MME
SMI/SME
SDI/SDE
12 in 13
16 in 17
18 in 19
14 in15 let
let
let
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, izj. 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

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

1,00

1,00

1,00

1,90

1,90

1,90

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

1,00

1,00

1,00

1,40

1,40

1,40

1,00

1,00

1,00

1,25

1,25

1,25

1,00

1,00

1,00

1,10

1,10

1,10

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

DRUGE POKRITE ŠPORTNE
POVRŠINE 1
(ples, sabljanje, …)
NOGOMETNI STADION
(nogomet, hokej na travi, baseball,
rugby, …)
POLIGONI ZA ZIMSKE ŠPORTE
(smučanje, deskanje, skoki, teki,
biatlon, ...)

ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 1
(avto-moto šport, konjeništvo,
triatlon)
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 2
(odbojka na mivki, balinanje,
lokostrelstvo)
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 3
(gorski teki, kolesarstvo, jadralno
padalstvo, in line hokej, kotalkanje)
VODNI IN OBVODNI ŠPORTI
(kajak-kanu, rafting, veslanje,
jadranje, ...)
PROSTOR ZA MISELNE IGRE
(šah, bridge, go)

PREGLEDNICA 7

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
OBSEG VREDNOTENJA

št.
št.
št.
št.
udeležencev udeležencev udeležencev udeležencev
(1 do 30)
(31 do 60)
(61 - 120)
(nad 120)
20 točk /
40 točk /
60 točk /
80 točk /
LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE
prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
št.
št.
št.
udeležencev udeležencev udeležencev
(31 do 60)
(61 - 120)
(nad 120)
160 točk /
200 točk /
240 točk /
OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
prireditev
prireditev
prireditev
KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE LOKALNEGA IN OBČINSKEGA POMENA
0-5 let
6-10 let
11-15 let
nad 15 let
1,00
1,10
1,30
1,50
vse
mladi
mladi
odrasli
starostne
do 19 let
do 15 let
kategorije
1,00
1,10
1,30
1,00
promocija
tekmovanje
1,00
1,10
državna
mednarodna
prireditev,
evropski
tekma
državno
pokal
(FIS,...)
prvenstvo
480 točk/
640 točk/
800 točk/
DRŽAVNE ŠPORTNE PRIREDITVE
prireditev
prireditev
prireditev
evropsko
svetovno
svetovni pokal
prvenstvo
prvenstvo
MEDNARODNE ŠPORTNE
1.200 točk/
2.400 točk/
3.200 točk/
PRIREDITVE
prireditev
prireditev
prireditev
KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE DRŽAVNEGA IN MEDNARODNEGA POMENA
mladi
odrasli
do 19 let
1,00
1,30
olimpijska
neolimpijska
1,30
1,00
ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM

PREGLEDNICA 8

UDELEŽBA NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH
OBSEG VREDNOTENJA

ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM
TEKMOVANJA 4. RANGA
(evropski pokal, GP, OI mladi,
evropske igre, mediteranske igre,
kvalifikacije za evropsko oz.
svetovno prvenstvo, … )
TEKMOVANJA 3. RANGA
(svetovni pokal, evropsko prvenstvo)
TEKMOVANJA 2. RANGA
(svetovno prvenstvo, EYOD)
TEKMOVANJE 1. RANGA
(olimpijske igre)
ALPINISTIČNE ODPRAVE
V TUJA GORSTVA

MMI/MME

SMI/SME

ČI/ČE

EKIPNO

80 točk /
udeleženca

120 točk /
udeleženca

160 točk /
udeleženca

640 točk /
ekipo

160 točk /
udeleženca
240 točk /
udeleženca

200 točk /
udeleženca
280 točk /
udeleženca

240 točk /
udeleženca
320 točk /
udeleženca
640 točk /
udeleženca
240 točk /
udeleženca

1.200 točk /
ekipo

KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
Izven
Evropa
Evrope
1,00
1,50
neolimpijska
olimpijska
1,00
1,30

Op.: Preglednica 8
invalidov

velja tudi za udeležbo na tekmovanjih na področju športa

