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Časopis Občine Radovljica
2.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe)
in skladno s 7. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in
19/2000) je Občinski svet Občine Radovljica na 19. seji dne 17. 12. 2008
sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica

Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena potrebna sredstva za
izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino
sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.
III. JAVNI RAZPIS
4. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa iz
občinskega proračuna.
Javni razpis se objavi praviloma v mesecu novembru za naslednje koledarsko leto oziroma v roku 30 dni po sprejemu proračuna za naslednje leto.
3.1. Pogoji za prijavo na razpis

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

5. člen

Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Radovljica (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna ter spremljanje izvajanja in nadzor
porabe sredstev.

Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
- športna društva in klubi, njihova združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

2. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se v občini Radovljica sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
in razvojne in strokovne naloge v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu,
- znanstveno-raziskovalna dejavnost,
- založniška dejavnost,
- informacijski sistem na področju športa v občini,
- večje športne prireditve,
- občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.

Športna društva, njihova združenja in zveze, ki izvajajo letni program športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov
športa.
6. člen
Občina sofinancira športne programe izvajalcev iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo v občini registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo na Upravni enoti Radovljica najmanj eno leto registrirano dejavnost,
- imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 35 tednov v letu,
- imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
- so oddali poročilo o realizaciji programa športa za preteklo leto.
3.2. Vsebina javnega razpisa

Občina Radovljica sofinancira vzdrževanje in upravljanje športnih objektov,
ki so v lasti občine.
Občina Radovljica financira občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.
Občina Radovljica lahko sofinancira zunanjega izvajalca - strokovno službo
za področje športa.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale, se določijo v letnem programu
športa.
Vrednost sofinanciranja programov je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev na ustreznih postavkah in se določa na podlagi točk oziroma števila odobrenih ur, skladno z Merili za vrednotenje in izbor programov
športa (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.

7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. programe, ki so predmet javnega razpisa,
3. pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vlagatelji,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. navedbo pogojev za porabo sredstev,
6. rok za prijavo na razpis,
7. naslovnika in način vložitve vloge na razpis,
8. kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in
dvignejo razpisno dokumentacijo,
9. datum odpiranja vlog,
10. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
3.3. Prijava na razpis
8. člen

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
Župan Občine Radovljica vsako leto oziroma vsake dve leti, v primeru priprave dvoletnega proračuna, pripravi predlog letnega programa športa za
naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu ob sprejemu
proračuna za naslednje leto oziroma za naslednji dve leti v primeru priprave
dvoletnega proračuna.

Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
9. člen
Vloga na javni razpis mora vsebovati:
1. podatke o vlagatelju,
2. navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira,
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3. opis načrtovanih programov,
4. druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti vlagatelj prijavi več športnih programov, pripravi skupno vlogo, v okviru katere vsak program prijavi na posebnem obrazcu, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko
izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne vloge na javnem razpisu.
10. člen
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 30 dni. Vlagatelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vlogo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj vložiti v zaprti kuverti, na
kateri je navedeno:
- javni razpis, na katerega se vloga nanaša,
- naziv in naslov vlagatelja,
- opozorilo ”JAVNI RAZPIS ŠPORT - NE ODPIRAJ”.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
11. člen
Župan imenuje 5-člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih
programov (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne smejo biti
predsedniki ali poslovodni organi vlagateljev, ki kandidirajo za sredstva na
razpisu.
Naloge komisije so zlasti:
- odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog,
- vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
- določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem,
- sestava zapisnikov o odpiranju vlog in o izbiri izvajalcev oz. vrednotenju
programov,
- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma
meril za vrednotenje športnih programov,
- priprava zapisnikov o delu komisije.
12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
- kdo je vložil vlogo,
- ali je vloga pravočasna,
- ali je vloga popolna.

-
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naziv izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko
transakcijskega računa,
vsebino in obseg programa,
čas realizacije programa,
pričakovane dosežke,
višino sredstev,
rok izplačila sredstev,
rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
nadzor nad porabo sredstev,
druge medsebojne pravice in dolžnosti.

O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci programov v
pogodbenem roku predložiti pristojnemu organu občine:
• vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
• dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega
razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi. Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja, kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.
17. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
Če izvajalec ne podpiše pogodbe ali je ne vrne občini v roku iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil vlogo na
razpis.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev
programov izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
19. člen

13. člen

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
- če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
- če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem
v pogodbi.

S sklepom se zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena
oseba. Če je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v roku 5 dni
dopolni.

Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena
nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega
pravilnika v naslednjem letu.

Če vlagatelj tega ne stori v postavljenem roku se vlogo zavrže.
20. člen
14. člen
Na podlagi prispelih vlog in zapisnika o odpiranju vlog, komisija izdela seznam vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratek povzetek vloge in
opiše vsebino športnega programa ter pripravi informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti vlagatelja do občine.

Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun
skladno z določbami tega pravilnika, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na področju športa.

VII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Komisija pripravi na podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa
strokovni predlog za razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev.
Komisija pripravi predlog o sofinanciranju športnih programov.
Sklepe o sofinanciranju športnih programov izda direktor občinske uprave
na podlagi predloga.
Sklep mora obvezno vsebovati kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za
predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne vloge in pravni pouk z možnostjo pritožbe.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje
športnih programov v Občini Radovljica (DN UO, št. 21/2002).
22. člen
Ta pravilnik se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 0071-20/2008
Datum: 17. 12. 2008

16. člen
Po dokončnosti sklepa občina z izbranim izvajalcem sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:

Janko S. Stušek, l. r.
ŽUPAN
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MERILA
za vrednotenje in izbor programov športa v okviru letnega
programa športa
(Priloga k Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Radovljica)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Radovljica vsebuje, skladno z 9. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in spremembe) merila za:
- razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
- razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
- programe, ki so v javnem interesu, in njihov obseg,
- višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
1.1. Razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino:
- individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik
tekmuje in osvoji naslov državnega prvaka,
- kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko tekmuje
in osvoji naslov državnega prvaka samo ekipa,
- miselne športne igre.
1.2. Razvrstitev panog glede na uspešnost in razširjenost:
1.2.1. Razvrstitev športnih panog glede na razširjenost:
- število registriranih članov, ki so plačali članarino,
- število tekmovanj v posamezni kategoriji,
- število organiziranih ligaških tekmovanj, državnih, evropskih in svetovnih
prvenstev,
- število drugih večjih tekmovanj in prireditev,
- število društev v občini, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo,
- razširjenost dejavnosti v občini izven sedeža društva.
1.2.2. Razvrstitev športnih panog glede na uspešnost:
Skupina 1:
- športniki so se udeležili zadnjih olimpijskih iger,
- športniki so dosegli naslov članskega svetovnega prvaka ali zmagovalca svetovnega pokala,
- športniki so dosegli naslov članskega evropskega prvaka ali zmagovalca evropskega pokala.
Skupina 2:
- športniki so dosegli naslov mladinskega svetovnega prvaka ali zmagovalca svetovnega pokala,
- športniki so dosegli naslov mladinskega evropskega prvaka ali zmagovalca evropskega pokala.
Skupina 3:
- športniki so dosegli naslov članskega državnega prvaka ali državnega
pokala,
- športniki so dosegli naslov mladinskega državnega prvaka.
Skupina 4:
- športniki so bili kategorizirani po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Skupina 5:
- športniki niso dosegli zgoraj navedenih rezultatov.
1.3. Programi, ki so v javnem interesu:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.
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Obseg programov je določen v 2. točki teh meril.
Elementi za opredelitev višine sofinanciranja programov letnega programa
športa so:
- obseg programa,
- velikost vadbene skupine,
- vrednost ure strokovnega kadra,
- vrednost ure najema športnega objekta,
- materialni stroški za izpeljavo programov,
- drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v
RS.
Višina sofinanciranja je odvisna od letnega programa športa in razpoložljivih
sredstev v proračunu, zato so v merilih programi ovrednoteni točkovno.
2. MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH, ŠOLOOBVEZNIH
OTROK IN MLADINE
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih
otrok, mladine so sofinancirani programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let),
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) in
- interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let),
- športna vzgoja otrok in mladine v društvih in klubih.
2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije. Za izvedbo programov (koordinacija med različnimi izvajalci, naročilo prevozov,
pregled nad strokovnimi kadri, statistična obdelava za pristojno ministrstvo
RS) lahko skrbi izvajalec strokovnih del s področja športa.
Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje predšolskih otrok:
ŠPORTNI PROGRAM
a) Zlati sonček
b) Naučimo se plavati
c) Tečaj drsanja
d) Tečaj smučanja

ORG. OBLIKA, PROGRAM
Izvajanje programov v okviru
vzgojno varstvenih organizacij
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- materialni stroški
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur
programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije. Za izvedbo programov (koordinacija med različnimi izvajalci, naročilo prevozov,
pregled nad strokovnimi kadri, statistična obdelava za pristojno ministrstvo
RS) lahko skrbi izvajalec strokovnih del s področja športa. Interesna vadba
je organizirana v okviru šolskih športnih društev.
Vrednotijo se programi, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega
procesa v osnovni šoli.
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Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje šoloobveznih otrok:
ŠPORTNI PROGRAM
a) Zlati sonček

ORG. OBLIKA, PROGRAM
skupina na nivoju razreda

b) Krpan

Skupina na nivoju razreda

c) Naučimo se plavati

20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
10-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
20-urni tečaj,
10 udeležencev na skupino
80-urna vadba
10 udeležencev na skupino
ekipa ali posamezniki

d) Tečaj drsanja
e) Tečaj plavanja
f) Interesna vadba
g) Šolska športna
tekmovanja

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- materialni stroški
(priročniki, tekmovalna knjižica, medalje, diplome)
- materialni stroški
(priročniki, tekmovalna knjižica, medalje, diplome)
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- prevoz
- strokovni kader
- strokovni kader
- sodniški stroški,
- materialni stroški (priznanja, pokal, medalje)
- objekt, če ni šolski
- prevoz
- prehrana (nad 6 ur)
- spremstvo (efektivne ure)
- prijavnine in štartnine

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
Občina sofinancira šolska športna tekmovanja, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v uradnem razpisu šolskih športnih tekmovanj in prireditev ministrstva, pristojnega za šport, ter mednarodna šolska tekmovanja. V primeru individualnih športnih panog se mora tekmovanja udeležiti vsaj osem tekmovalcev,
v primeru kolektivnih športnih panog pa vsaj tri ekipe.
2.1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo vzgojno izobraževalne institucije.
Vrednotijo se programi, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa v srednjih šolah.
Za sofinanciranje interesne športne vzgoje mladine se smiselno uporabljajo določbe iz točke 2.1.2. teh meril.
2.1.4. Športna vzgoja otrok in mladine v društvih in klubih
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci. Programi, ki se izvajajo in financirajo v okviru vzgojno izobraževalnih institucij, se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz točke 2.1.4.
Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje otrok in mladine v društvih in klubih:
ŠPORTNI PROGRAM
a) I. stopnja - cicibani in
cicibanke (do 6 let)
b) II. stopnja - dečki in deklice
(6 - 15 let)
c) III. Stopnja - mladinci in
mladinke (15-19 let)
d) Planinstvo in taborništvo
Ciciban planinec
Planinska vzgoja
Planinska in taborniška šola

ORG. OBLIKA, PROGRAM
Osnove športne vzgoje
40 ur letno,
20 udeležencev na skupino
Interesna športna vzgoja
80 ur letno,
20 udeležencev na skupino
Interesna športna vzgoja
80 ur letno,
20 udeležencev na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

5 x letno pohodi (ture ali izleti),
10 udeležencev na skupino
10 x letno pohodi (ture ali izleti),
10 udeležencev na skupino
40 ur letno,
20 udeležencev na skupino

- prevoz,
- strokovni kader (3ure pohod)
- prevoz,
- strokovni kader (5ur pohod)
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

30 točk/pohod/skupina
50 točk/pohod/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Vrednotijo se programi, ki jih izvajajo društva in drugi izvajalci. Programi, ki se izvajajo in financirajo v okviru vzgojno izobraževalnih institucij, se ne sofinancirajo v okviru sredstev iz točke 2.2.
V prilagojene programe športne vzgoje se glede na interes in zmožnosti lahko vključujejo otroci in mladi s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v občini Radovljica.
Občina sofinancira strokovni kader in najem objektov za izvajanje programov športa otrok in mladine s posebnimi potrebami v obsegu do 80 ur letno za skupino najmanj 7 udeležencev.
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Občina sofinancira naslednje programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami:
ŠPORTNI PROGRAM
Otroci in mladina s posebnimi potrebami

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur/letno,
7 udeležencev na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

ŠTEVILO TOČK
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
75 točk/skupina

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.3. ŠPORT OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Vrednotijo se programi mladine v procesu športne vadbe in urejenih sistemih športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih zvez, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, pod naslednjimi pogoji:
- če izpolnjujejo prostorske, kadrovske idr. pogoje za strokovno izvedbo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim
ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez,
- če imajo ustrezno kadrovsko zasedbo in ustrezno infrastrukturo ter
- če izvajajo programe vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah.
Občina sofinancira naslednje programe športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
ŠPORTNI PROGRAM
a) I. stopnja - cicibani in cicibanke
(do 6 let)

ORG. OBLIKA, PROGRAM
240 ur letno na skupino

b) II. stopnja - mlajši dečki in
deklice (6 - 11 let)

280 ur letno na skupino

c) III. stopnja - starejši dečki in
deklice (11 - 15 let)

320 ur letno na skupino

d) IV. stopnja mlajši mladinci in
mladinke (15-17 let)

360 ur letno na skupino

e) V. stopnja - starejši mladinci in
mladinke (17-19 let)

400 ur letno na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
500 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
600 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
700 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
800 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
900 točk/skupina

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.4. KAKOVOSTNI ŠPORT
Vrednotijo se programi procesa vadbe in tekmovanj v urejenih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. V kakovostni šport sodijo priprave in športna
tekmovanja ekip in posameznikov v mladinski in članski konkurenci, ki niso vključeni v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Občina sofinancira programe izvajalcev programov iz prejšnjega odstavka:
- če nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka,
- če imajo redno vadbo vsaj 3x tedensko,
- če je v individualnih panogah vsaj 8 vadečih v skupini in nastopajo vsaj na 5 tekmah letno,
- če je v ekipnih športih vsaj 12 vadečih v ekipi in nastopajo v ligi z vsaj 10 tekmami letno.
Občina sofinancira naslednje programe kakovostnega športa:
ŠPORTNI PROGRAM
a) ekipe III. državnih lig

ORG. OBLIKA, PROGRAM
320 ur letno na skupino

b) ekipe II. državnih lig

400 ur letno na skupino

c) ekipe I. državnih lig

480 ur letno na skupino

d) člani - posamezniki

400 ur letno na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi
- strokovni kader,
- objekt,
- materialni stroški,
- zdravniški pregledi

TOČKE
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
900 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
1.100 točk/skupina
100 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
1.500 točk/skupina
100 točk/skupina
10 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
600 točk/skupina
100 točk/skupina

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrednotijo se dodatni programi športnikov z veljavno kategorizacijo po normativih OKS. Vrhunski šport vključuje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo
status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda v individualnih in v kolektivnih športnih panogah.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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Občina sofinancira naslednje programe vrhunskega športa:
KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKA
a) MLR - mladinski razred

ORG. OBLIKA, PROGRAM
- osnovna vadbena skupina

b) DR - državni razred

- osnovna vadbena skupina

c) PR - perspektivni razred

- osnovna vadbena skupina

d) MR - mednarodni razred

- osnovna vadbena skupina

e) SR - svetovni razred

- osnovna vadbena skupina

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje
- dodatna vadba
- nezgodno zavarovanje

TOČKE
80 točk/posameznik
100 točk/posameznik
130 točk/posameznik
180 točk/posameznik
250 točk/posameznik

Športniki z veljavno kategorizacijo po normativih OKS, ki imajo status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda, lahko prejemajo športni dodatek v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
2.6. ŠPORTNA REKREACIJA
Vrednotijo se programi procesa vadbe odraslih, ki se ne vključujejo v urejene sisteme tekmovanj nacionalnih panožnih zvez. Občina sofinancira programe
športne rekreacije odraslih v različnih športnih panogah in starostnih kategorijah: študenti, člani (nad 19 let) in upokojenci.
Občina sofinancira naslednje programe športne rekreacije:
ŠPORTNI PROGRAM
a) študenti

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur letno
20 udeležencev na skupino
80 ur letno
20 udeležencev na skupino
80 ur letno
10 udeležencev na skupino
pohodi (izleti, ture)
20 udeležencev na skupino
10 pohodov letno
tekmovanje ali prireditve
v organizaciji društva, do 5 letno,
min št. udeležencev
30 posameznikov oz. 10 ekip

b) člani
c) upokojenci
d) planinci in taborniki

e) rekreacijska tekmovanja

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader,
- objekt
- strokovni kader (5 ur pohod)

TOČKE
20 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
20 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
30 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina
50 točk/pohod/skupino

- materialni stroški

300 točk/tekmovanje

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
2.7. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov,
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira naslednje programe športa invalidov:
ŠPORTNI PROGRAM
a) invalidi

ORG. OBLIKA, PROGRAM
80 ur letno
10 udeležencev na skupino

ELEMENTI ZA VREDNOTENJE
- strokovni kader,
- objekt

TOČKE
30 točk/ura/skupina
15 točk/ura/skupina

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.
Pri športu invalidov se v primeru vrhunskega športa vrednoti enako kot za druge kategorizirane športnike.
2.8. NAKUP OPREME
Občina sofinancira društvom nakup opreme, ki je potrebna za izvajanje letnega programa športa.
Občina Radovljica sofinancira največ 80 % vrednosti nakupa posamezne opreme.
Predlog razdelitve sredstev za nakup opreme pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na osnovi vlog društev,
letnega programa športa in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
2.9. TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Občina Radovljica sofinancira tekoče vzdrževanje športnih objektov in manjše investicije na objektih, ki jih društva uporabljajo za izvajanje letnega programa športa.
Sredstva se lahko koristijo za:

-

posodobitve, manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov,
posodobitve, manjše adaptacije in rekonstrukcije športnih naprav,
ostala dela, ki so potrebna na objektih in športnih napravah,
opremo objektov, ki je potrebna za izvajanje letnega programa športa.

Občina Radovljica sofinancira največ 75 % vrednosti posamezne investicije.
Predlog razdelitve sredstev za tekoče vzdrževanje pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na osnovi vlog društev, letnega programa športa in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.

URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA
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3.4. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA

3.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa,
športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki
so določeni z zakonom.

Občina Radovljica v proračunu zagotavlja sredstva za usposabljanje, izpopolnjevanje in izobraževanje amaterskih kadrov na področju športa in študentov Fakultete za šport.

Občina sofinancira izdelavo informacijskih baz in sofinanciranje nakupa tehnologije za potrebe lokalne skupnosti do višine največ 50 % stroškov.

3.1.1. Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanje
amaterskih strokovnih kadrov
Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
(trenerjev, inštruktorjev in vodnikov) so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovemu potrjevanju in potekajo v skladu s pravilniki OKS ZŠZ, Fakultete za šport ali panožnih strokovnih zvez.
Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki so del letnega programa športa. Amaterskim strokovnim
kadrom se za usposabljanje in izpopolnjevanje sofinancira kotizacije in šolnine, vendar v okviru razpoložljivih sredstev proračuna občine in največ do
višine 30 %, na osnovi vloge, ki vsebuje:
- podpisano pogodbo o izvedbi izobraževanja in
- dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oz. preizkusu
znanja (če je preizkus predviden).
Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni
predmet sofinanciranja.
PROGRAM.
VSEBINE
a) osnovno
izobraževanje

b) dopolnilno
izobraževanje

ORG. OBLIKA,
PROGRAM
- za naziv vaditelj,
inštruktor 40-60 ur
- za naziv trener 100-120 ur
- sodniki 20-40 ur

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
kotizacija

licenčni seminarji za vaditelje
in trenerje do 20 ur

kotizacija

Občina sofinancira mednarodne, državne in regijske večje športne prireditve, ki:
- imajo promocijski učinek za šport na območju občine Radovljica,
- so odmevne na širšem regijskem in državnem območju in
- na njih nastopajo tudi športniki in športnice iz občine Radovljica.
Prireditve morajo potekati morajo na območju občine Radovljica, sodelovati mora najmanj 100 tekmovalcev, športno rekreativne morajo biti primerne
za vse starostne kategorije.
Prednost imajo mednarodne in tradicionalne prireditve.
Občina sofinancira materialne stroške v višini največ 50 %.
3.6. OBČINSKA PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM

30%

Občina Radovljica v proračunu zagotavlja sredstva za občinska priznanja
športnikom in športnim delavcem za vrhunske športne dosežke v obliki denarnih nagrad.
Priznanja in nagrade lahko prejmejo športniki ter njihovi trenerji, ki delujejo
v društvih, ki so izvajalci letnega programa športa.

30%

3.1.2. Sofinanciranje stroškov izvajanja rednih šolskih programov študentov
Študentom Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki imajo stalno prebivališče v občini Radovljica, se sofinancira stroške izvajanja rednih šolskih programov, ki nastanejo zunaj kraja bivanja (tabori, ture, potapljanje, smučanje)
v višini 1/3 stroškov prevoza in bivanja oziroma v okviru razpoložljivih sredstev proračuna občine. Študenti morajo za koriščenje teh sredstev vložiti
vlogo in podpisati ustrezno pogodbo z Občino Radovljica ali zunanjim izvajalcem za strokovna dela s področja športa.
ORG. OBLIKA,
PROGRAM
320 ur letno
na skupino

3.5. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE

TOČKE

Določeno je najvišje možno število ur, ki se sofinancira. Dejansko število ur
programa, ki se sofinancira, se določi na podlagi podatkov iz programa, prijavljenega na javnem razpisu.

PROGRAM.
VSEBINE
a) študenti

Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za kakovostno delo.

ELEMENTI ZA
VREDNOTENJE
- stroški prevoza in bivanja
izven kraja šolanja

TOČKE
30%/
študenta/letno

Za vrhunske športne dosežke se upoštevajo visoke uvrstitve (prvo, drugo in
tretje mesto) na:
- olimpijskih igrah,
- paraolimpijskih igrah,
- svetovnih članskih prvenstvih,
- svetovnih mladinskih prvenstvih,
- svetovnih veteranskih prvenstvih,
- evropskih članskih prvenstvih,
- evropskih mladinskih prvenstvih,
- olimpijskih dnevih mladih,
- univerziadi.
Športniki lahko prejmejo denarno nagrado za udeležbo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, ne glede na to, katero mesto so dosegli na tekmovanju.
Pravico do nagrade izgubi športnik ali trener, ki je kršil etične in moralne
norme, škodoval ugledu države, občine ali športne organizacije, za katero
je nastopil, ali je dokazano uporabljal nedovoljena poživila in bil naknadno
diskvalificiran. V primeru, da športnik izgubi pravico do nagrade, nagrado
pa je športnik ali trener že prejel, jo je dolžan vrniti v roku 30 dni od pisnega poziva za vračilo s strani Občine Radovljica.

Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij in propagandnega gradiva v povezavi
s športno dejavnostjo v občini Radovljica.
Občina sofinancira izbrane in posebej dogovorjene oblike publikacij. Prednost pri izbiri imajo izvajalci, ki oblikujejo informacije za širši krog uporabnikov.

Najvišja možna nagrada ne sme presegati 1,5-kratnik povprečne mesečne
bruto plače v RS. Vrednost nagrade se določi v okviru razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in na podlagi števila točk, skladno s spodnjo
tabelo:
osvojeno mesto
1.
2.
3.
udeležba, ne glede
na doseženo mesto
Olimpijske igre
100 90 80
40
Paraolimpijske igre
90
80 70
30
Svetovno prvenstvo
90
80 70
Evropsko prvenstvo
70
60 50
Mladinsko svetovno prvenstvo
50
45 40
EYOD- OI mladih
50
45 40
Mladinsko evropsko prvenstvo
40
30 20
Svetovno veteransko prvenstvo
30
20 15
Svetovno prvenstvo invalidov
30
20 15
Univerziada
30
20 15
-

Občina sofinancira materialne stroške v zvezi z izdajo literature, publikacije
ali drugega založniškega gradiva do višine 25 % vseh materialnih stroškov.

Za športe, ki niso olimpijski in niso na rednem programu olimpijskih iger, se
indeks zmanjša za 30 %.

3.2. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Namen te dejavnosti je izvajati uporabne in razvojne raziskave s področja
športa v občini ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Občina sofinancira materialne stroške, povezane z raziskavo, do višine 25
% vseh materialnih stroškov.
3.3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
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Skupna končna uvrstitev v tekmovanjih za svetovni pokal se ovrednoti kot
dosežek na svetovnih prvenstvih. Tekmovanje v svetovnem pokalu mora biti
razpisano in organizirano s strani ustrezne svetovne športne asociacije.
V kolektivnih športnih panogah, in v panogah, v katerih so individualna in kolektivna prvenstva hkrati, se nagrada za kolektivno uvrstitev zmanjša za 50
%. Nagrado lahko dobi samo tisti športnik, ki je neposredno v odločilnem
tekmovanju aktivno pripomogel k uspehu ekipe.
V ekipah, v katerih nastopata dva športnika (par, dvojica) ter v ekipah, ki štejejo največ štiri športnike (npr. namizni tenis ekipno, četverec v veslanju,
ipd.), se zmanjša nagrada posameznika za 25 %.
Trener, ki je najbolj zaslužen za dosežek športnika, je upravičen do nagrade v višini 50 % nagrade, ki jo prejme športnik.
Obrazložene predloge za izplačilo denarnih nagrad pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa.
Župan lahko na predlog pristojnega oddelka občinske uprave ali izvajalca
strokovnih del s področja športa podeli posebno nagrado športnikom ali
trenerjem za športne dosežke, ki v teh merilih niso opredeljeni, vendar v okviru proračunskih sredstev in največ v višini ene povprečne mesečne bruto
plače v RS na športnika.
3.7. STROKOVNA DELA S PODROČJA ŠPORTA
V proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje delovanja izvajalca
strokovnih del s področja športa. Z zunanjim izvajalcem za strokovna dela
na področju športa se sklene posebna pogodba za dela, ki so potrebna za
izvajanje letnega programa športa. Občina sofinancira:
- stroške plač zaposlenih v strokovni službi in
- materialne stroške delovanja strokovne službe.
Vrednotijo se strokovna dela, tehnično administrativna in računovodska
dela, ki se za potrebe upravljanja športnih programov v občini izvajajo pri zunanjem izvajalcu za strokovna dela na področju športa.
3.8. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNIH TRENERJEV
Športna društva lahko zaprosijo za sofinanciranje profesionalnega trenerja,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
Splošni pogoji za pridobitev pravice do sofinanciranja profesionalnega trenerja:
A. če je društvo izvajalec letnega programa športa
B. če je panoga uspešna in razširjena v občini
C. če ima športna panoga daljšo tradicijo (najmanj 10 let) v občini
D. če društvo aktivno deluje na področju občine Radovljica vsaj 3 leta
E. če je društvo najuspešnejše in najbolj razširjeno v panogi na področju
občine Radovljica
F. če ima društvo vsaj 150 registriranih članov s plačano članarino
G. če ima društvo kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje
programa
H. če društvo izvaja programe vsaj 5-krat tedensko in najmanj 45 tednov
na leto,
I. če ima kandidat za profesionalnega trenerja ustrezno strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost, skladno z Zakonom o športu
J. če vlogi društvo priloži program dela, ki ga pripravi trener, iz katerega
so razvidni razvojni cilji vadbene skupine za obdobje dveh let
K. če športniki društva nastopajo na državnem nivoju mladinskih ali članskih državnih tekmovanj panožnih zvez
L. če so športniki, ki nastopajo na tekmovanjih panožnih zvez, vzgojeni v
društvu, za kolektivne športe pa pretežno v domačem društvu
L. če ima društvo po kriterijih OKS najmanj 5 kategoriziranih športnikov v
svetovnem, mednarodnem, perspektivnem ali državnem razredu, razen
za kolektivne športe
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3. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v perspektivnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 75 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
4. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v državnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja
v višini največ 50 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
za društva, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športi:
1. SKUPINA: če ekipa društva nastopa na najvišjem državnem nivoju
članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 100 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
2. SKUPINA: če ekipa društva nastopa v II. ligi na državnem nivoju članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira
profesionalnega trenerja v višini največ 85 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
3. SKUPINA: če ekipe društva nastopajo v III. ligi na državnem nivoju
članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 75 % letne povprečne bruto
plače v Sloveniji
4. SKUPINA: če ekipa društva nastopa na državnem nivoju mladinskih
državnih tekmovanj panožnih zvez, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja v višini največ 50 % letne povprečne bruto plače v
Sloveniji
Če ne gre za olimpijski šport, se društvu sofinanciranje profesionalnega trenerja zmanjša za 25 % glede na doseženo skupino, skladno s kriteriji iz
prejšnjega odstavka.
V primeru, da je v posameznem društvu število kategoriziranih športnikov, ki
so v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate ter so bili kategorizirani po kriterijih OKS v svetovni, mednarodni, perspektivni ali državni razred in ki nastopajo v najvišjem nivoju članskih državnih tekmovanj panožnih zvez, več kot 10, lahko društvo pridobi sofinanciranje dodatnega
profesionalnega trenerja, če jih je več kot 15 pa še enega dodatnega trenerja. Največje možno število profesionalnih trenerjev, ki jih lahko sofinancira občina posameznemu društvu, je 3.
Sofinanciranje profesionalnega trenerja je možno samo v primeru redne zaposlitve ali pogodbene povezave trenerja, ki ima status samostojnega športnega delavca. Pogodba se sklene med trenerjem in društvom. Vse pravice,
ki izhajajo iz delovnega razmerja (plača, regres, prehrana, prevoz, odpravnine, jubilejne nagrade, ipd.), trenerju zagotavlja delodajalec (društvo) in ne
Občina Radovljica.
Višino sofinanciranja profesionalnega trenerja predlaga pristojni oddelek
občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja športa na podlagi
vloge društva, teh meril in razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Društva, ki se jim sofinancira profesionalni trener, nimajo pravice do vrednotenja strokovnega kadra za delo v športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in kakovostnem športu.
Pogodbo o sofinanciranju profesionalnega trenerja skleneta Občina Radovljica in društvo za obdobje dveh let.
3.9. UPRAVLJANE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, katerih lastnica je občina in zadostijo naslednjim kriterijem:
- če so širšega občinskega pomena,
- če se v njih izvaja letni program športa,
- če se v teh objektih izvaja programe športa vsaj 5-krat tedensko in najmanj 45 tednov na leto,
- če so namenjeni rekreaciji občanov,
- če imajo upravljavci športnega objekta z občino sklenjeno pogodbo o
upravljanju,
- če prihodki od oddajanja objekta ne zadostujejo za pokrivanje stroškov.

Če društvo izpolnjuje pogoje, lahko prejme sredstva za sofinanciranje profesionalnega trenerja na podlagi vloge. Višina sofinanciranja je omejena z višino razpoložljivih sredstev proračuna občine, vendar na letnem nivoju največ v višini povprečne letne bruto plače v RS v preteklem letu.
Višina najvišjega možnega sofinanciranje je odvisna od doseganja naslednjih kriterijev:

Seznam in predlog višine sofinanciranja upravljanja športnih objektov pripravi pristojni oddelek občinske uprave ali izvajalec strokovnih del s področja
športa.

- za društva, ki se ukvarjajo z individualnimi športi:
1. SKUPINA: če ima društvo najmanj 3 kategorizirane športnike v svetovnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega trenerja
v višini največ 100 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji
2. SKUPINA: če ima društvo najmanj 5 kategoriziranih športnikov v
mednarodnem razredu, se društvu lahko sofinancira profesionalnega
trenerja v višini največ 85 % letne povprečne bruto plače v Sloveniji

Vrednost točke se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na posameznih proračunskih postavkah. Obseg razporejenih
sredstev v skladu s temi merili ne sme presegati razpoložljivih sredstev v
proračunu za tekoče leto in letnega programa športa.

4. KONČNE DOLOČBE

