PREDLOG

OBČINA VRANSKO – OBČINSKA UPRAVA
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28 16, E-pošta: obcina.vransko@vransko.si

MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa v občini Vransko za leto 2018
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Razvrstitev izvajalcev programov v razrede
1. razred: - izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih
stopnjah,
- izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih
zvez z udeleženci športne šole,
- izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju
vsaj s štirimi tekmovalci.
2. razred: - izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj treh zaporednih starostnih
stopnjah,
- izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih
zvez z udeleženci športne šole,
- članska ekipa ni pogoj.
3. razred: - izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj dveh stopnjah, za katere ni
obvezno, da sta zaporedni,
- izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih
zvez z udeleženci športne šole,
- članska ekipa ni pogoj.
4. razred: - izvajalec nima organiziranih športnih šol ali samo eno stopnjo in se vključuje v redna
tekmovanja samo občasno na rekreativnem področju.
1.2.

Pogoji sofinanciranja športnih programov

1.2.1. Upravičeni stroški
Uvrščenim v letni program športa se sofinancirajo naslednji stroški:
- strokovni kader,
- najem športnega objekta,
- množičnost programa,
- materialni stroški programa (velja za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport).
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1.2.2. Strokovni kader
Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o strokovni
usposobljenosti kadra, ki vodi športne programe (vaditelj, učitelj, licenčni trener, profesor športne
vzgoje idr.).
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.

1.2.3. Najem športnega objekta
Do točk iz postavke najema športnega objekta (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci,
ki so dejanski plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V primeru najema dela objekta se izvajalcu dodeli sorazmerno manjše število točk.

2. ŠPORTNE VSEBINE
2.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

2.1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
 Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in
najmanj 10 otrok.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.

2.1.2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v
športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
 Zlati sonček (program se sofinancira v okviru letne pogodbe z OŠ Vransko-Tabor),
 Krpan (program se sofinancira v okviru letne pogodbe z OŠ Vransko-Tabor),
 Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci, kot 80 urni programi za skupino, v
kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu OŠ VranskoTabor sofinancira razlika, ki je ne zagotovi država.
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Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na področju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.

2.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo
programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke,
b) mlajši dečki, mlajše deklice,
c) starejši dečki, starejše deklice.
Vsak tekmovalec mora biti registriran pri nacionalni panožni športni zvezi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader in materialni stroški
programa v višini 0,7 točke/uro programa.
Upošteva se naslednja velikost skupin:
INDIVIDUALNI ŠPORTI: najmanj 5 vadečih
KOLEKTIVNI ŠPORTI: najmanj 10 vadečih
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.

2.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športnih programov, v
katere je vključenih najmanj 5 otrok s posebnimi potrebami.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in
drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
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2.1.5. Prostočasna športna vzgoja mladine
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno
vključujejo v športne programe za skupine z največ 20 in najmanj 10 mladimi. Za te programe se
sofinancira strokovni kader in najem objekta.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.

2.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg
treninga je odvisen od specifične športne zvrsti. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni
kader in najem objekta.
Vsak tekmovalec mora biti registriran pri nacionalni panožni športni zvezi.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.

2.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v
vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in najem objekta za skupino z
najmanj 5 mladimi.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.

2.1.8. Izvenštudijska športna dejavnost študentov
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športnih programov, v
katere je vključenih najmanj 10 študentov.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
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V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
2.2. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih
športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in dodajo bonusne točke za kategorizirane
tekmovalce.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
2.3. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega
in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in dodajo bonusne točke za kategorizirane
tekmovalce.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
2.4. ŠPORTNA REKREACIJA
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objekta za športne programe, v
katere je vključenih najmanj 10 odraslih udeležencev.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
2.5. ŠPORT STAREJŠIH
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objekta za športne programe, v
katere je vključenih najmanj 10 udeležencev, starejših od 65 let.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
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V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
2.6. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in najema objekta za športne
programe, v katere je vključenih najmanj 5 invalidov.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski
plačniki najemnin in poteka njihova vadba na območju občine Vransko.
V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se točke za strokovni
kader ne priznajo.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
2. 7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja SlovenijeZdruženja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej
se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov. Priznajo se verificirani
programi izobraževanja, katere je potrdil Strokovni svet za šport pri MŠŠ Slovenije in izjemoma
pomembnejša izobraževanja v tujini.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
2.8. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE
PRIREDITVE
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona
o športu (ZŠ), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za
šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.

2.8.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen ZŠ se
sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 prireditev je odmevna v širšem prostoru,
 prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
 udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
 se delno ali v celoti odvija v občini Vransko.
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2.8.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
 prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Vransko,
 prireditev je na programu nacionalne panožne zveze in
 na njej nastopajo športniki občine Vransko.
2.8.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
 prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Vransko,
 prireditev ima tradicijo oz. je jubilejna,
 je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
 na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Sofinancirajo se stroški športnih prireditev z najmanj 20 udeleženci oz. tekmovalci. Posameznemu
izvajalcu se dodelijo sredstva sofinanciranja za največ 5 športnih prireditev letno.
Planinskim društvom se dodelijo točke za vse organizirane pohode, ki imajo začetek ali zaključek
pohoda na območju občine Vransko (tj. pohodi brez avtobusnega prevoza v eno smer).
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 4.
Sofinanciranje udeležbe športnikov iz občine Vransko na večjih mednarodnih tekmovanjih
(52. člen ZŠ) in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih
Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji:
 vsak športnik oz. ekipa mora oddati prošnjo Občini Vransko vsaj en mesec pred
pričetkom tekmovanja,
 prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba,
 vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino,
 športniki komisiji po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi vrhunski športniki v individualnih športnih panogah, ki imajo
stalno prebivališče v občini Vransko in so člani klubov izven občine Vransko.
Za uspešne nastope športnikov na uradnih državnih tekmovanjih (uradna državna prvenstva in
najvišja državna liga) pridobi točke iz tega naslova v individualnih športih posameznik, v kolektivnih
po ekipa, ki je v predhodnem letu (letu razpisa) pridobila naslov državnega prvaka oz. drugo ali tretje
mesto v svoji športni panogi. Pogoj je tudi, da je v kategoriji tekmovalo vsaj pet tekmovalcev oz. pet
ekip.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
2.9. ŠPORTNI OBJEKTI in POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Izvajalcem športnih programov, ki so lastniki ali upravljavci športnih objektov, se sofinancira tekoče
vzdrževanje športnih objektov ali površin za šport v naravi. Pogoj za sofinanciranje iz proračuna
Občine Vransko je, da so športni objekti ali površine za šport v naravi neprofitnega značaja in pod
enakimi pogoji dostopni vsem.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
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2.10. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Športna društva za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
 za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa,
 za vsakega registriranega tekmovalca (po Zakonu o športu).
Društvo mora k razpisni dokumentaciji priložiti:
 Potrjen dokument o plačani društveni članarini, kjer predsednik društva s podpisom in žigom
jamči, da so bile članarine plačane in so del društvenega prihodka. Iz dokumenta mora biti
razvidno število članov in višina letne članarine.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 7.
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3. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA DOLOČITEV VIŠINE
SREDSTEV SOFINANCIRANJA
Tabela 1 - PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, ŠPORTNA
VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI,
OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST, ŠPORTNA REKREACIJA ter
ŠPORT STAREJŠIH
KATEGORIJA
PROGRAMA

Najem
športnega objekta
TOČKE/URO NAJEMA
ZAPRTEGA
OBJEKTA*

TOČKE/URO
NAJEMA
ODPRTEGA
OBJEKTA*

Strokovni
kader**

Velikost vadbene
skupine

TOČKE/URO
PROGRAMA

TOČKE/VADEČEGA
V PROGRAMU

Prostočasna športna
12
6
4
6
vzgoja otrok in
mladine
Športna vzgoja otrok
12
6
8
12
in mladine s
posebnimi potrebami
Obštudijska športna
12
6
4
6
dejavnost
12
6
4
6
Športna rekreacija
12
6
4
6
Šport starejših
* V primeru najema dela objekta se število točk sorazmerno zmanjša.
* * Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o
strokovni usposobljenosti kadra, ki vodi športne programe (vaditelj, učitelj, licenčni trener,
profesor športne vzgoje idr.). V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne
usposobljenosti, se točke za strokovni kader ne priznajo.

Tabela 2 – ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI
IN VRHUNSKI ŠPORT, KAKOVOSTNI ŠPORT, VRHUNSKI ŠPORT ter
ŠPORT INVALIDOV
STAROSTNA
KATEGORIJA
PROGRAMA

Strokovni kader**

Najem objekta

TOČKE/ TOČKE/ TOČKE/ TOČKE/
URO
URO
URO
URO
PROG.- PROG.- PROG.- PROG.1. r.
2. r.
3. r.
4. r.

TOČKE/URO
NAJEMA
ZAPRTEGA
OBJEKTA*

Velikost
vadbene
skupine

TOČKE/URO
(TOČKE/
NAJEMA
VADEČEGA V
ODPRTEGA PROGRAMU)
OBJEKTA*

Cicibanke in cicibani
(U7, U9, U11)***

4

4

3

3

12

6

8

Ml. deklice in ml. dečki
(U13)***

5

5

4

4

12

6

10

St. deklice in st. dečki
(U15)***

5

5

4

4

12

6

10

9
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Kadetinje in kadeti
(U17)

6

6

5

5

12

6

12

Mladinke in mladinci
(U19)

6

6

5

5

12

6

12

Članice in člani

0

0

0

0

12

6

0

12

6

12

6

Šport invalidov

KATEGORIZACIJA
(bonusne točke za
kategorizarane
tekmovalce)

Individualni šport
(točke/tekmovalca)

Kolektivni šport
(točke/tekmovalca)

Perspektivni razred

120

80

Mednarodni razred

180

120

Svetovni razred

240

160

* V primeru najema dela objekta se število točk sorazmerno zmanjša.
* * Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o
strokovni usposobljenosti kadra, ki vodi športne programe (vaditelj, učitelj, licenčni trener,
profesor športne vzgoje idr.). V kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne strokovne
usposobljenosti, se točke za strokovni kader ne priznajo.
*** Izvajalcem programov se sofinancirajo tudi materialni stroški v višini 0,7 točk/uro
programa.

Tabela 3 - IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
NIVO IZOBRAŽEVANJA

Število
točk/udeleženca

Potrjevanje licenc - nadzornik smučišča, reševalec na smučišču in žičničar

30

Potrjevanje licenc - športni sodniki

30

Enodnevno potrjevanje licenc - trenerji, vaditelji, učitelji, planinski vodniki…

40

Enodnevno izobraževanje – trenerski tečaji…

50

Dvo- ali trodnevno potrjevanje licenc – trenerji, vaditelji, učitelji, planinski
vodniki…

65

Dvo- ali trodnevno izobraževanje – trenerski tečaji…

80

Štiri- in večdnevno potrjevanje licenc - trenerji, vaditelji, učitelji, planinski
vodniki…

100

Štiri- in večdnevno izobraževanje – trenerski tečaji…

120

10
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Tabela 4 - MEDNARODNE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Množičnost prireditve

Najem objekta

Trajanje prireditve

NAJEM
NAJEM
ZAPRTEGA ODPRTEGA
20-50
OBJEKTA
OBJEKTA
51-100
VEČ KOT
TEKMO(DODATNE
(DODATNE
TEKMO- 101 TEKMOVALCEV
TOČKE /URO TOČKE /URO
VALCEV
VALEC
NAJEMA
NAJEMA
CELOTNEGA CELOTNEGA
OBJEKTA*) OBJEKTA*)

DVODNEVN TRO- ALI
A
VEČDNEVNA
PRIREDITE PRIREDITEV
V
(DODATNE
(DODATNE TOČKE/PRIR
TOČKE/PRI
EDITEV)
REDITEV)

Občinska športna
prireditev

120

140

160

12

6

60

90

Medobčinska športna
prireditev

160

190

220

12

6

80

120

Državna športna
prireditev

220

270

320

12

6

120

180

Mednarodna športna
prireditev

320

400

460

12

6

180

240

Jubilejna prireditev

180

210

250

12

6

100

140

* V primeru najema dela objekta se število točk sorazmerno zmanjša.

Tabela 5 - UDELEŽBA IN USPEŠNI NASTOPI ŠPORTNIKOV NA TEKMOVANJIH
UDELEŽBA - POSAMEZNIKI

KATEGORIJE
Kadetinje in kadeti

Tekmovanje v Sloveniji
40

Tekmovanje v tujini
50

Mladinke in mladinci

50

60

Članice in člani

60

70

Tekmovanje v Sloveniji
140

Tekmovanje v tujini
170

UDELEŽBA – EKIPE

Ekipe

USPEŠNI NASTOPI

MESTO

Individualni
šport
(posamezno)

1. mesto

170

11

Individualni
Kolektivni
šport - ekipno
šport
(št.
(št.
točk/ekipo)
točk/ekipo)
220

270

PREDLOG
2. mesto

130

170

210

3. mesto

100

130

160

Tabela 6 – VZDRŽEVANJE OBJEKTOV in POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
ŠPORTNI OBJEKT/POVRŠINA ZA ŠPORT V NARAVI
Površina v m2
Vrsta objekta
Zaprti objekt
Odprti objekt
45
planinska pot
do 30

90

45

31–60

120

60

61–120

180

90

121–250

260

130

251-500

400

200

501–1000

600

300

1001-1500

800

400

1501–3000

1100

550

3001–5000

1500

750

5001-

2000

1000

Tabela 7 - DELOVANJE DRUŠTEV

ŠPORTNO DRUŠTVO

Število
članov
3 točke/člana

12

Število registriranih
tekmovalcev
12 točk/tekmovalca

