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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

POROČEVALCI:

Katarina Vegel, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Mira Resnik, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti
Sanja Kukovič, strokovna sodelavka VII/2 (II)
Franci Kramar, v.d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo
Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 16. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18–ZNOrg in
82/20) in 17. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19)
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
Na podlagi ugotovitev inšpekcijskega nadzora, ki je bil izvršen sredi junija 2020, je potrebno
zaradi odprave ugotovljenih nepravilnosti na področju sofinanciranja vrhunskega športa
uskladiti Odlok o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik s prilogo »Merila in
normativi s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik«. Istočasno
pa so se dodatno pripravile še nekatere spremembe in dopolnitve na podlagi danih pripomb
in priporočil, ki so jih podali predstavniki kamniških športnih klubov in društev tekom leta
2020, in sicer:
- v 4. in 9. členu Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik;
- na področju meril in normativov s preglednicami za vrednotenje športnih programov, ki so
priloga Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, pa dopolnitev prvega
stavka v točki 1. b) (zaradi uvrstitve tekmovalcev v ustrezne starostne kategorije;
pojasnilo – navedba letnice rojstva oz. uvrstitev skladno z razpisi tekmovanj posameznih
športnih panog), glede na Zakon o športu uskladitev besedila v točki 1.2.5 in 1.2.5.1. ter

preglednic 1 in 2 (črtanje pripravljalnega programa od 6 do 12 let na področju
kakovostnega športa) ter 7 (preoblikovanje preglednice s povečanjem števila točk na
področju lokalnih športnih prireditev za organizacijo in izvedbo le-teh), ker se v le-teh
pojavljajo pomanjkljivosti in/oz. nejasnosti na področju posebnih pogojev in zahtev, ki
določajo vrednotenje športnih programov v občini Kamnik.
2. Cilji in načela
S sprejetjem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih
programov v Občini Kamnik se veljavni odlok dopolni in spremeni tako, 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 15. 9. 2020 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, 20/17 in
61/19) 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
obstoječe besedilo Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, kjer se
predlagajo spremembe in dopolnitve
obstoječe besedilo Meril in normativov s preglednicami za vrednotenje športnih
programov v Občini Kamnik, kjer se predlagajo spremembe in dopolnitve

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18–ZNOrg in 82/20) in
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) 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, 14/19
in 82/19) se izvedejo spremembe in dopolnitve:
a) V 4. členu se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
» - imajo sedež v Občini Kamnik in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost najmanj
dve leti pred objavo javnega razpisa;
- so pred objavo javnega razpisa najmanj dve leti registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa;«
in doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
- »V primerih naravnih in drugih nesreč, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ali izrednega stanja, se za čas, ko izvajanje športnih
programov ni mogoče zaradi posledic naravnih in drugih nesreč oziroma ukrepov, ki so
posledica naravnih in drugih nesreč oziroma izrednega stanja, šteje, da je pogoj za
izvršitev obsega števila ur, priznanih na podlagi vloženih prijav s strani izvajalca športnih
programov v letu izvajanja Letnega programa športa, izpolnjen.«
b) Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Člani komisije za šport so dolžni podpisati izjavo o prepovedi interesne povezanosti.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 9. člena postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V »Merilih in normativih s preglednicami za vrednotenje športnih programov v Občini
Kamnik«, ki so priloga Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, se
izvedejo spremembe in dopolnitve:
a) Prvi stavek v točki 1. b) se spremeni tako, da se glasi:
»Določene starostne skupine so zaradi specifičnosti športnih programov športne panoge
(in s strani športnih klubov in društev sprejetih odločitev o uvrščenosti v individualne oz. v
kolektivne športne panoge) določene z letnicami rojstva oz. v skladu z razpisi tekmovanj
posameznih športnih panog in se razvrščajo na naslednje skupine:«.
b) V točki 1.2.5.:
- v drugem odstavku se črta beseda »perspektivnega,«.
- v tretjem odstavku se črta beseda »perspektivnega,«.
c) V točki 1.2.5.1. se:
- naslov spremeni tako, da se glasi:
»Športni programi vrhunskega športa«
-

za prvo alinejo doda nova, druga alineja, ki se glasi:

0 točke/uro;«

- »strokovni kader:
-

dosedanja druga alineja postane tretja alineja.

d) »Preglednica 1« se spremeni, tako da se glasi:
PREGLEDNICA 1

POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI
PROSTOČASNI ŠPORTNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORTNA PANOGA

VSE ŠPORTNE
PANOGE
IN MISELNE IGRE

PŠV otrok in
PŠV otrok
RE
mladine
PŠV
in mladine odrasli:
ŠPORT
Šolski
od 6 do19 let,
otrok
s
do 65 let, INVALIDOV,
šport
obštudijska
do 6 let
posebnimi nad 65
RE odrasli
športna
potrebami
let
dejavnost
Velja za programe, ki se izvajajo izven redne
dejavnosti!
10

10

10

5

12

6

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
ŠPORTNA PANOGA

INDIVIDUALNI
ŠPORTI:

MDI/MDE SDI/SDE MMI/MME SMI/SME
12 in13
14 in 15
16 in 17
18 in 19
ČI/ČE
let
let
let
let
(atletika, gorski tek, alpinizem, športno plezanje, jadralno padalstvo,
kolesarstvo, triatlon, strelstvo, lokostrelstvo, badminton, tenis namizni tenis,
plavanje, smučanje (alpsko, skoki, teki,...), golf, balinanje, kegljanje, boks,
karate, judo, kick boks, savate, sabljanje, avto moto športi, ples,…)
8

KOLEKTIVNI
ŠPORTI:

8

6

6

6

(košarka, odbojka, vaterpolo, rokomet, nogomet, hokej, in-line hokej,
floorball, ...)
10

MISELNE IGRE

12

12

12

12

6

4

(šah, bridge, go …)
8

8

Op.: Preglednica 1 velja tudi za programe športa invalidov

6

e) »Preglednica 2« se spremeni, tako da se glasi:
PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PORGRAMI

PREGLEDNICA 2

ŠPORTNI PROGRAM
(netekmovalni programi
vadbe)

ŠPV
otrok
do 6 let

Šolski
šport

PŠV
otrok in
mladine
od
6 do 19
let

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

60

60

60

PŠV
otrok
in mladine
s
posebnimi
potrebami

RE
odrasli:
do 65
let;
nad 65
let

ŠPORT
INVALIDOV,
RE odrasli

60

60

60

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
(število priznanih ur športnega programa)
MDI/MDE
12 in 13
let

SDI/SDE
14 in 15
let

MMI/MME
16 in 17
let

SMI/SME
18 in 19
let

ČI/ČE,
INVALIDI

3. nivo: REGIJSKI RANG

120

120

160

160

160

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2

180

200

240

240

240

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1

240

280

320

320

320

DOSEŽEN
KAKOVOSTNI NIVO

PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA
(število priznanih ur športnega programa)
DOSEŽEN
KAKOVOSTNI NIVO

SDI/SDE
14 in 15
let

MMI/MME
16 in 17
let

SMI/SME
18 in 19
let

ČI/ČE

MEDNARODNI RANG

400

SVETOVNI RANG

480

OLIMPIJSKI RANG

560

f) »Preglednica 7« se spremeni, tako da se glasi:
PREGLEDNICA 7

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV

ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM:

OBSEG VREDNOTENJA

LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE

OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE

št.
št.
št.
udeležencev udeležencev udeležencev
(1 - 30)
(31 - 60)
(61 - 120)

št.
udeležencev
(nad 120)

40 točk /
60 točk /
80 točk /
prireditev
prireditev
prireditev
št.
št.
št.
udeležencev udeležencev udeležencev
(31 - 60)
(61 - 120)
(nad 120)

100 točk /
prireditev

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

nad 15 let

1

1

1,1
mladi
do 19 let
1,1

1,3
mladi
do 15 let
1,3

1,5
vse starostne
kategorije
1

promocija

tekmovanje

1

1,1

državna
prireditev,
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/
prireditev

2.400 točk/
prireditev

3.200 točk/
prireditev

odrasli

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

korekcija točk:
olimpijska/neolimpijska disciplina

odrasli

mladi

1

do 19 let
1,3

olimpijska

neolimpijska

1,3

1

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; uporaba
drugega odstavka 4. člena odloka se zaradi ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19
uporablja tudi za sofinanciranje športnih programov v letu 2020.

Št. 671-0010/2017
Kamnik, dne ………………..
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Obstoječe besedilo Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik,
kjer se predlagajo spremembe in dopolnitve
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz
prejšnjega člena odloka, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– imajo sedež v Občini Kamnik in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost
najmanj eno leto pred izdajo javnega razpisa;
– so pred izdajo javnega razpisa najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju športa;
– imajo zagotovljene materialne (izdelana finančna konstrukcija, iz katere so razvidni
viri prihodkov in stroškov posameznega športnega programa, ki se izvaja),
prostorske, kadrovske (ustrezno izobražen in/oziroma usposobljen strokovni kader za
opravljanje strokovnega dela v športu) in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih programov;
– imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu (v obsegu vsaj 60 ur letno),
razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg
izvajanja posameznega programa v merilih drugače opredeljen (npr.: ko kandidirajo s
programi razvojnih in strokovnih nalog v športu);
– imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih,
če so registrirani po Zakonu o društvih.
9. člen
(komisija za šport)
Komisijo za šport s sklepom imenuje in razrešuje župan in je sestavljena iz treh članov:
– dva predstavnika občinske uprave;
– en predstavnik Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.
Komisija za šport vodi postopek javnega razpisa, opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih
oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov ter posebnih pogojev
LPŠ, pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov
zagotavlja proračun Občine Kamnik, in spremlja izvajanje LPŠ.
Komisija za šport mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je
vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni
razpis.

Obstoječe besedilo Meril in normativi s preglednicami za vrednotenje športnih
programov v Občini Kamnik, kjer se predlagajo spremembe in dopolnitve
Prvi stavek v točki 1.b):
Specifičnost športnih programov športne panoge (in s strani športnih klubov in društev
odločitev o uvrščenosti v individualne oz. v kolektivne športne panoge) se razvršča na
naslednje skupine:
1.2.5. Vrhunski šport (preglednica 1, 2, 3, 4)
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v
doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.
Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo po
merilih OKS-ZŠZ priznan status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega
razreda
V program vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki perspektivnega,
olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda. V programe se vrednoti vrhunske
športnike, ki so v objavi OKS-ZŠZ na dan javnega razpisa navedeni kot člani društva s
sedežem v občini.
1.2.5.1.
Športni programi vrhunskega športa mladine in odraslih
• Sofinancira se do 560-urni program
- športni objekt:
1 točka/uro;
- kategorizacija športnika na dan objave javnega razpisa:
 perspektivni razred (PR), mednarodni razred (MR):
120 točk/tekmovalca;
 svetovni razred (SR):
160 točk/tekmovalca;
 olimpijski razred (OR):
200 točk/tekmovalca.

PREGLEDNICA 1

POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI
PROSTOČASNI ŠPORTNI IN REKREATIVNI PROGRAMI

ŠPORTNA PANOGA

VSE ŠPORTNE
PANOGE
IN MISELNE IGRE

PŠV otrok in
PŠV otrok
RE
mladine
PŠV
in mladine odrasli:
ŠPORT
Šolski
od 6 do19 let,
otrok
s
do 65 let, INVALIDOV,
šport
obštudijska
do 6 let
posebnimi nad 65
RE odrasli
športna
potrebami
let
dejavnost
Velja za programe, ki se izvajajo izven redne
dejavnosti!
10

10

10

5

12

6

PRIPRAVLJALNI PROGRAMI VADBE IN
PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
ŠPORTNA PANOGA

CI/CE
(pripravljalni
programi)
od 6 do 12 let

MDI/MDE
12 in13 let

SDI/SDE
SMI/SME
MMI/MME
14 in 15
18 in 19
16 in 17 let
let
let

ČI/ČE

INDIVIDUALNI
ŠPORTI:

(atletika, gorski tek, alpinizem, športno plezanje, jadralno padalstvo,
kolesarstvo, triatlon, strelstvo, lokostrelstvo, badminton, tenis namizni tenis,
plavanje, smučanje (alpsko, skoki, teki,...), golf, balinanje, kegljanje, boks,
karate, judo, kick boks, savate, sabljanje, avto moto športi, ples,…)
8

KOLEKTIVNI
ŠPORTI:

8

8

6

6

6

(košarka, odbojka, vaterpolo, rokomet, nogomet, hokej, in-line hokej,
floorball, ...)
8

10

MISELNE IGRE

12

12

12

12

6

4

(šah, bridge, go …)
8

8

8

6

Op.: Preglednica 1 velja tudi za programe športa invalidov

PROSTOČASNI IN REKREATIVNI PORGRAMI

PREGLEDNICA 2

ŠPORTNI PROGRAM
(netekmovalni programi
vadbe)

ŠPV
otrok
do 6 let

Šolski
šport

PŠV
otrok in
mladine
od
6 do 19
let

VSE ŠPORTNE PANOGE
IN MISELNE IGRE

60

60

60

PŠV
otrok
in mladine
s
posebnimi
potrebami

RE
odrasli:
do 65
let;
nad 65
let

ŠPORT
INVALIDOV,
RE odrasli

60

60

60

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
(število priznanih ur športnega programa)
CI/CE
od 6
do 12
let

MDI/MDE
12 in 13
let

SDI/SDE
14 in 15
let

MMI/MME
16 in 17
let

SMI/SME
18 in 19 let

ČI/ČE,
INVALIDI

3. nivo: REGIJSKI RANG

120

120

160

160

160

2. nivo: DRŽAVNI RANG 2

180

200

240

240

240

1. nivo: DRŽAVNI RANG 1

240

280

320

320

320

DOSEŽEN
KAKOVOSTNI NIVO
Pripravljani
programi

100

PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA
(število priznanih ur športnega programa)
DOSEŽEN
KAKOVOSTNI NIVO
PERSPEKTIVNI RANG
MEDNARODNI RANG

SDI/SDE
14 in 15
let

MMI/MME
16 in 17 let

SMI/SME
18 in 19 let

ČI/ČE

360

400

400

0
400

SVETOVNI RANG

480

OLIMPIJSKI RANG

560

PREGLEDNICA 7

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
OBSEG VREDNOTENJA

št.
št.
št.
št.
udeležencev udeležencev udeležencev udeležencev
(1 - 30)
(31 - 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 - 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
korekcija točk:
tradicija
1,00
1,10
1,30
1,50
vse
mladi
mladi
odrasli
starostne
korekcija točk:
do 19 let
do 15 let
kategorije
starostna kategorija
1,00
1,10
1,30
1,00
promocija
tekmovanje
korekcija točk:
tekmovanje ali promocija
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
korekcija točk:
do 19 let
starost udeležencev
1,00
1,30
olimpijska
neolimpijska
korekcija točk:
olimpijska/neolimpijska disciplina
1,30
1,00
ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM

