Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št. 24/00 (31/00 – popr.) ter 25. člena Statuta Občine
Naklo (Ur. l. RS, št. 88/07) je Občinski svet na svoji 7. redni seji dne 21.12.2011 sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI NAKLO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo, (v nadaljevanju: pravilnik)
so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje športnih
programov, ki so v javnem interesu Občine Naklo.

2. člen
Skladno z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo:
VSEBINE:
- interesna športa vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter interesna
dejavnost študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov.
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE oz. DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
- športni objekti,
- večje športne prireditve,
- delovanje društev na območju Občine Naklo.
3. člen
Izvajalci športnih programov v Občini Naklo so:
- športna društva;
- osnovna šola;
- zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa oz. imajo v svojih splošnih
aktih opredeljeno tudi dejavnost na področju športa.

4. člen
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Izvajalci navedeni v prvem odstavku 3. člena morajo:
- biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
- imeti sedež v Občini Naklo in izvajati športne programe, namenjene predvsem
občanom in občankam Občine Naklo;
- biti registrirani najmanj eno leto pred datumom prijave na razpis;
- imeti zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
- imeti urejeno evidenco članstva oz. evidenco o udeležencih programa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.

5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjih dveh členov
pravilnika, ki so bili izbrani na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.
Z letnim programom športa se določijo programi športa, ki se financirajo iz občinskih
sredstev ter obseg, vrsta dejavnosti in obseg sredstev za njihovo izvedbo. Letni program
športa pripravi Komisija za šport v okviru Odbora za družbene dejavnosti, sprejme ga
občinski svet.
Obseg sofinanciranja športnih programov določi občinski svet z vsakoletnim proračunom.

6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov v Občini Naklo
poteka po naslednjem zaporedju:
- priprava in objava letnega javnega razpisa za izvajanje športnih programov na
območju občine,
- zbiranje vlog,
- vrednotenje programov skladno z opredeljenimi merili.
- obveščanje vlagateljev o razdelitvi sredstev,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
- obravnava poročil o izvedenih športnih programih.

7. člen
Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.

Razpisni rok, ki mora trajati najmanj en mesec, se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
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predmet javnega razpisa;
subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
merila za vrednotenje športnih programov;
določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo
razpisno dokumentacijo;
rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
način dostave vlog;
datum odpiranja vlog;
rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Naklo.

9. člen
Vloge zbira občinska uprava.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, v
zaprti ovojnici, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, naslovom vlagatelja in
pripisom »ne odpiraj«.
Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila
oz. priloge.
10. člen
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi 5 (pet) članska komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predstavnik občinske uprave, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti, predsednik Komisije za šport ter dva člana Komisije za šport.
Predsednika komisije člani določijo izmed sebe.

11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi
njihovo popolnost.
Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le te dopolnijo
v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne
obravnava in jih s sklepom zavrže.
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12. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

13. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske
uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Naklo vložiti pritožbo.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
14. člen
Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena župan z izvajalci športnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- podatki o izvajalcu (naziv, naslov, zastopnik, davčna številka, matična številka, številka
TRR)
- vsebina in obseg programa;
- čas realizacije programa;
- pričakovani obseg programa in dosežki;
- višina dodeljenih sredstev;
- terminski plan porabe sredstev;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev;
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
- določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev
glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do
nadaljnje porabe sredstev ter
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje
pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju
športnega programa.
16. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
- vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
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Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni
izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi,
vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev.
17. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu
s tem pravilnikom in za namene, opredeljene v pogodbi.
V kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa
športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski
proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem
razpisu občine.
18. člen
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja
oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih programov, ki so
sestavni del tega pravilnika.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej in je odvisna od
obsega sredstev za posamezni program v Letnem programu športa ter številom točk vseh
izvajalcev, katerih programi se vrednotijo.
19. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov je določen v merilih, ki so sestavni del
tega pravilnika.

20. člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati Načela in merila za izbor in vrednotenje
programov športa v Občini Naklo, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni vestnik
Gorenjske št. 30/2002)
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Datum:
Številka:

21.12.2011
007-0025/2011

OBČINA NAKLO
Marko Mravlja, župan
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MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Sistem točkovanja izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri skupine:
1. skupina

2. skupina

3. skupina
4. skupina

izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne
zveze za naslov državnega prvaka
izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih
zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
izvajalci različnih športno rekreativnih programov
izvajalci miselnih iger

V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na
razširjenost (množičnost) športne panoge društva ter kakovost dosežkov posameznih
športnikov.
Kot kazalci za razširjenosti športne panoge so pri točkovanju upoštevani:
- število članov s plačano članarino,
- število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi (v nadaljevanju NPZ),
- razširjenost športne panoge v državi, svetu,
- razširjenost in tradicija v občini,
- število vadbenih skupin pri športni vzgoji predšolskih, osnovnošolskih otrocih in
mladini.
TABELA - 1
KAZALCI RAZŠIRJENOSTI
Število
registriranih
članov
Število
registriranih
tekmovalcev pri NPZ
Razširjenost panoge na
območju države
Olimpijska panoga

KRITERIJ IN ŠTEVILO TOČK
do 15
16-35
10 točk
20 točk
do 10
11-20
10 točk
20 točk
redka
osrednja
10 točk
20 točk
ne
da
0 točk
10 točk
Razširjenost in tradicija v do 10 let
nad 10 do
občini (delovanje v letih)
20 let
10 točk
20 točk
Število mlajših vadbenih 2
3
skupin
v
društvih
(cicibani,
mlajši
20 točk
30 točk
dečki/deklice,
starejši
dečki/deklice, mladinci)

36-50
30 točk
21-35
30 točk
vodilna
30 točk

51-80
40 točk
26-50
40 točk

nad 80
50 točk
Nad 50
50 točk

nad 20 do nad 30 do nad 40 let
30 let
40 let
30 točk
40 točk
50 točk
4
5 ali več
40 točk

50 točk

Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so pri točkovanju upoštevani:
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nivo tekmovanja (kolektivni šport) oz. dosežena uvrstitev na državnem nivoju,
dosežena uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih,
kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v
Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠV).

TABELA - 2
KAZALCI KAKOVOSTI
KRITERIJ IN ŠTEVILO TOČK
Kolektivni šport – nivo 1. liga
2. liga
3. liga
regijski - 2. regijski
tekmovanja
področni
nivo
100 točk
80 točk
60 točk
40 točk
20 točk
Individualni šport – od 1. do 3. od 4. do 6. od 7. do od 11. do Nad
16.
dosežena uvrstitev na mesta
mesta
10. mesta 16. mesta mestom
državnem nivoju
80 točk
60 točk
40 točk
20 točk
10 točk
dosežena uvrstitev na od 1. Od 8. od 9. do
mednarodnih
mesta
20. mesta
tekmovanjih
100 točk
80 točk
Število kategoriziranih Za vsakega kategoriziranega športnika pripada 10 točk
športnikov

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne
skupnosti se izvajajo programi:
- Zlati sonček (zagotovijo se športne knjižice in medalje)
- Naučimo se plavati (sofinanciranje 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za
vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok)
- Ciciban planinec (sofinanciranje 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je
najmanj 8 in največ 12 otrok)
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske
otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih
gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti
(sofinancira se 60 ur strokovnega kadra in 60 ur najema objekta za vsako skupino, v
kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok)

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.1.

Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok

Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da
bi bil otrok športno aktiven vsak dan.
Programe za otroke od 6 do 15 leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
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Programi na ravni lokalne skupnosti:
- Zlati sonček (sofinancirajo se materialni stroški – športne knjižice in medalje za
skupino, v kateri je 20 otrok)
- Krpan (sofinancirajo se materialni stroški – športne knjižice in medalje za skupino, v
kateri je 20 otrok)
- drugi 80 urni programi (sofinanciranje 80 ur strokovnega kadra in 80 ur najema
objekta za vsako skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok)
- šolska športna tekmovanja (v primeru medobčinskih tekmovanj se sofinancirajo
stroški prevoza do mesta medobčinskih šolskih športnih tekmovanj na ravni UE Kranj;
v primeru regijskih in državnih tekmovanj pa se sofinancirajo stroški prevoza,
prijavnin-štartnin in dnevnic za strokovni kader).
TABELA - 3
PROGRAM

STAROST

Zlati sonček

do 6 let

Naučimo
plavati

se

Ciciban
planinec
Ostale športne
dejavnosti

do 6 let

ŠTEVILO
UR/PROGRAM

ELEMENTI
ZA
VREDNOTENJE
Materialni stroški

Strokovni kader

VREDNOST
EKEMENTOV
20
točk/skupina
10
točk
/skupina
6 točk / skupina

10 ur

objekt

20 ur

Strokovni kader

6 točk / skupina

10-20

do 6 let

60 ur

Objekt

10
točk
/
skupina
6 točk / skupina

12 - 20

20
točk
/
skupina
20 točk /
skupina
10
točk
/
skupina
6 točk / skupina

20

Zlati sonček

6-15 let

Materialni stroški

Krpan

6-15 let

Materialni stroški

Drugi 80 – urni
programi

6-15 let

80 ur

Objekt
Strokovni kader

6 – 15 let

Prevoz

6 – 15 let

prevoz
prijavnina
Strokovni kader

2.2.

8-12

do 6 let

Strokovni kader

Medobčinska
tekmovanja
Regijska
in
državna
tekmovanja

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
8-12

4
točke
tekmovalca
4
točka
tekmovalca
2
točki
tekmovalca
20
točk
tekmovalca

20
12-20

/

20

/

20

/
/

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni
dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno
uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog – trener zasledovati in
uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
Izvajalci programov (''panožnih športnih šol''), ki so sofinancirani iz javnih financ, morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih
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določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti:
- cicibani, cicibanke
240 ur
- mlajši dečki in deklice
240 do 400 ur
- starejši dečki in deklice
300 do 800 ur
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
- najem objekta (tabela 7)
- Strokovni kader (tabela 8)
- Materialni stroški programa (tabela 9)
2.3.

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami, programi
jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
- kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in najmanj 5 otroki in
(tabela 8)
- najem objekta (tabela 7).
3. Športna vzgoja mladine
3.1.

Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj,
zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega
življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri
in tekmovalnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
- strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 in najmanj 10 mladimi
(tabela 8)
- najem objekta (tabela 7).
3.2.

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 so lahko
razdeljeni na več stopenj.
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira:
- najem objekta (tabela 7),
- strokovni kader (tabela 8).
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Za priznanje programa, mora športnik oziroma ekipa nastopati na državnem prvenstvu
oziroma v državni ligi.
3.3.

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje
življenje.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in
posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu:
- strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi
(tabela 8),
- najem objekta (tabela 7).

ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja
in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim
večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno
izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi na ravni lokalne skupnosti 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in
članic, v različnih športnih panogah, najem objekta.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira iz javnih financ:
- najemnina objekta (tabela 7),
- največ 80 ur strokovnega kadra (za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane,
starejše od 65 let) (tabela 8).
KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
Individualne in kolektivne športne panoge:
- program pomemben za Občino Naklo,
- izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini,
- število športnikov v vadbeni skupini po tabeli,
- izvajalec organizira tekme na območju Občine Naklo.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem najemnina objekta za 320
ur programa.

VRHUNSKI ŠPORT
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Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira za vrhunske športnike v individualnih športnih
panogah največ 1200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa:
- najem objekta (tabela 7)
- strokovni kader (tabela 8)
TABELA - 4

Status športnika
Profesionalni
športnik

Število ur za strokovni kader in objekt
Svetovni razred
Mednarodni razred
1200 ur
1000 ur

Perspektivni razred
800 ur

ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.

Programi na ravni lokalne skupnosti
- največ 80 ur strokovnega kadra na skupino, v kateri je največ 10 invalidov (tabela 8)
- največ 80 ur najemnine objekta na skupino, v kateri je največ 10 invalidov (tabela 7).

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ŠTIPENDIRANJI IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA
KADRA V ŠPORTU
Iz sredstev javnih financ se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.
Posamezne oblike izobraževanja se opredelijo za naslednjim številom točk:
TABELA - 5
Strokovni delavec 3
Strokovni delavec 2
Strokovni delavec 1
Licenčni seminar

100 točk
Nivo 2
60 točk
Nivo 1
50 točk
Nivo 2
30 točk
Nivo 1
20 točk
15 % od števila točk, s katerim se vrednoti program
izobraževanja (strokovni delavec 3, 2, 1, nivo 2, 1)

Število ur izobraževanja predstavlja število točk, s katerimi se ovrednoti posamezna vsebina.
Komisija pri vrednotenju upošteva dejanski obseg in potrjen program usposabljanja
strokovnih delavcev v športu s strani Strokovnega sveta RS za šport.
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ŠPORTNE PRIREDITVE
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:
1. Organizacija prireditev na ravni občine
Športne rekreativne prireditve v kolektivnih oz. individualnih športih morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- Prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Naklo,
- Prireditev je odmevna pri občanih in dostopna vsem,
- Prireditev je organizirana v soglasju z občino,
- Na prireditvi sodeluje večje število ekip ali posameznikov,
- Prireditev je navedena v občinskem koledarju prireditev.
2. Organizacija prireditev na medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni
Prireditve na občinski, medobčinski in regijski ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- Prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Naklo,
- Prireditev je odmevna v širšem prostoru,
- Prireditev ima tradicijo oz. je jubilejna,
- Prireditve se udeležijo športniki iz Občine Naklo,
- Prireditev je navedena v občinskem koledarju prireditev.

Športne prireditve na državni ali mednarodni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- Prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine Naklo,
- Prireditev je odmevna v širšem prostoru,
- Prireditve se udeležijo športniki iz Občine Naklo,
- Prireditev je navedena v programu nacionalne panožne zveze.
Sofinancirajo se materialni stroški prireditev, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov,
z najmanj 20 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ 2 prireditvi letno.
TABELA - 6
Pomen
občinsko
medobčinsko
regijsko
državno
mednarodno

Od 20 do
udeležencev
20 točk
30 točk
40 točk
80 točk
100 točk

50 Od 50 do
udeležencev
40 točk
50 točk
60 točk
100 točk
120 točk

100 Nad 100 udeležencev
80 točk
90 točk
100 točk
200 točk
220 točk

DELOVANJE DRUŠTEV
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Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega delovanja
društev je število evidentiranih članov (0,5 točke/član).

TABELA - 7
NAJEM OBJEKTA
Vrsta objekta
Telovadnica v BCN
Telovadnica v OŠ Naklo
Nogometno igrišče - Podbrezje

Število točk
5
4
*

Upoštevati je potrebno nivo tekmovanja, navedene točke se uporabljajo za državni nivo, za
regijski in občinski nivo se upošteva zmanjšanje za 50 %.
* Občina Naklo ima z lastnikom zemljišča, ki se uporablja za nogometno igrišče v Podbrezjah
sklenjeno pogodbo, lastniku se plačuje zakupnina v višini 598,44 EUR. V enaki višini se
odobrena sredstva za TVD Partizan Podbrezje zmanjšajo.

TABELA - 8
STROKOVNI KADER
Vsebina športnega programa
Interesna športna vzgoja otrok in mladine, 1
športna rekreacija oz. vsi 80-urni programi
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 1,50
kakovostni in vrhunski šport (pripadajo jim
materialni stroški)
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 2,5
kakovostni in vrhunski šport (nimajo
materialnih stroškov)
Vrhunski šport
1

Število točk / ura

Upoštevati je potrebno nivo. I. nivo (I. državna liga) se poveča s faktorjem 0,50, II nivo se
poveča s faktorjem 0,25, III nivo - I. regijski ostaja nespremenjen, II. regijski pa predstavlja 75
% I. regijskega nivoja.

TABELA - 9

I. do III. stopnja

MATERIALNI STROŠKI PROGRAMA
Individualne športne panoge Kolektivne športne panoge
2 točki / posameznik
2 točki x normativno število
športnikov
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TABELA - 10
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
III.
I.
II.
stopnja stopnja stopnja
PANOGA
ML.
ST.
CICIBANI
DEČKI DEČKI
atletika
tenis
Namizni tenis
šah
košarka
nogomet
rokomet
bowling

V. stopnja

VI.
stopnja

ML.
ST.
ČLANI
MLADINCI MLADINCI

12
12

10
10

8
8

6
6

6
6

4
4

6

6

6

5

5

4

6
12
18
14
6

6
12
18
14
6

6
12
18
14
6

5
12
18
14
6

5
12
18
14
6

4
12
18
14
6

8

8

6

6

6/18

5/18

5/18

4/18

balinanje

druge športne
panoge(individualni/
kolektivni)

IV.
stopnja

6/18

6/18

Ob manjši skupini športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež.
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