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LETO VIII

II. VSEBINSKE DOLOČBE

12.
***
Na podlagi 3 in 4. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Uradni list Republike Slovenije, 75/94)
in 15. in 20. člena Statuta Občine (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski
svet Občine
Preddvor na 31. seji dne
27.3.2002 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o sofinanciranju kulturnih programov
in dejavnosti v Občini Preddvor

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih
programov in dejavnosti v Občini Preddvor se
določajo pogoji in merila za izvajanje,
ovrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih
sofinanciranju
kulturnih
programov
in
dejavnosti, ki jih na območju Občine Preddvor
izvajajo kulturna društva, skupine, zavodi in
posamezniki.
2. člen
Pravico
do
pridobitev
sredstev
za
sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in
dejavnosti imajo upravičenci nosilci in izvajalci
kulturnih
programov
in
dejavnosti,
ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
⇒ da imajo sedež v Občini Preddvor,
⇒ da
imajo
zagotovljene
materialne,
prostorske in kadrovske pogoje za
uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju kulturne in ljubiteljske dejavnosti,
⇒ da je njihova dejavnost področje kulture,
⇒ da imajo urejeno evidenco o članstvu,
⇒ da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
⇒ da je predloženi program namenjen čim
večjemu številu uporabnikov.

3. člen
Praviloma se iz sredstev proračuna Občine
Preddvor sofinancirajo naslednje vsebine:
⇒ dejavnost registriranih kulturnih društev in
njihovih selekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
⇒ kulturna
dejavnost
predšolske,
osnovnošolske in srednješolske populacije
ter kulturna dejavnost študentov, vse le v
delu,
ki
presega
šolske
vzgojnoizobraževalne programe,
⇒ udeležba na območnih, med območnih in
državnih srečanjih,
⇒ kulturne prireditve in akcije,
⇒ drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo
za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
objavi župan občine v sredstvih javnega
obveščanja oziroma na drug krajevno običajen
način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
⇒ predmet javnega razpisa,
⇒ okvirno višino sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa,
⇒ določitev obdobja v katerem morajo biti
porabljena dodeljena sredstva,
⇒ rok, do katerega morajo biti predložene
vloge,
⇒ datum odpiranja vlog,
⇒ rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o
izidu javnega razpisa,
⇒ kraj, čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani
dvignejo
razpisno
dokumentacijo.
Javni razpis se objavi vsako leto do konca
tekočega koledarskega leta za naslednje
koledarsko leto, razen v letu 2002, ko se objavi
takoj po sprejemu tega pravilnika.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in
dejavnosti
je
odvisna
od
vsakoletnih
razpoložljivih sredstev v proračunu Občine
Preddvor, namenjenih za področje kulture.
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5. člen
Postopek javnega razpisa vodi in predlog
delitve finančnih sredstev opravi občinska
uprava. Pripravljen predlog za izbor programov
in razdelitev sredstev namenjenih za
sofinanciranje
kulturnih
programov
in
dejavnosti občinska uprava posreduje Odboru
za šolstvo, šport in kulturo.
Dokončen predlog za izbor programov in
razdelitev
sredstev
namenjenih
za
sofinanciranje
kulturnih
programov
in
dejavnosti Odbor za šolstvo, šport in kulturo
predloži v potrditev županu občine.
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov in
dejavnosti
se
sklenejo
pogodbe
o
sofinanciranju izbranih programov. Obvezne
sestavine pogodbe so:
⇒ naziv in naslov izvajalca,
⇒ vsebina in obseg programa,
⇒ čas realizacije programa,
⇒ višina dodeljenih sredstev,
⇒ način financiranja,
⇒ način nadzora nad namensko porabo
sredstev in realizacijo programa,
⇒ določilo, da mora izvajalec ob nenamenski
porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun
občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
⇒ rok predložitve poročil o poteku programa,
opravljenih aktivnostih in o porabi sredstev
z dokazili.
Pogodbo
podpišeta
župan
občine
in
pooblaščeni predstavnik izvajalca kulturnega
programa oziroma dejavnosti.

8. člen
Merila za vrednotenje kulturnih programov in
dejavnosti so priloga temu pravilniku in se
uporabljajo kot izhodišče za financiranje v
skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo
dejavnosti in z višino sredstev določenih vsako
leto v proračunu občine.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se
izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih
sredstev v proračunu za dotacije kulturnim
društvom
oziroma
izvajalcem
kulturnih
programov
in
skupnega
števila
točk
ovrednotenih programov.
Odbor za šolstvo, šport in kulturo lahko v
primeru, ko je na razpis prijavljenih več
programov, kot je na razpolago sredstev v
proračunu, določi prioriteto za vrednotenje
kulturnih programov in dejavnosti.

6. člen
Izvajalci in nosilci kulturnih programov in
dejavnosti so dolžni spoštovati določila
pogodbe in predložiti dokazila o izpolnitvi
obveznosti.
Poročilo in dokazilo o izvedbi programa mora
biti predloženo občinski upravi Občine
Preddvor najkasneje do konca meseca
novembra v tekočem letu.

10. člen
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov
in dejavnosti v Občini Preddvor začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Preddvor.

7. člen
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne
izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo
še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v
ta namen že dodeljenih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, se
pogodba prekine, izvajalec pa mora že
dobljena in nenamensko porabljena sredstva
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila prvega in drugega
odstavka tega člena, ne more kandidirati za
sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.

9. člen
Iz proračuna občine se lahko sofinancirajo tudi
drugi kulturni programi in dejavnosti, če
pomenijo
bistveno
popestritev
kulturne
dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Programe iz prvega odstavka tega člena lahko
prijavijo vsi v tem pravilniku že navedeni
izvajalci, samostojni kulturni delavci ali
posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno
dejavnostjo.
Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se
program izvaja na območju občine Preddvor.
III. KONČNA DOLOČBA

številka:
pr-08/02
Preddvor, dne 27. 03. 2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar

MERILA ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH
PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI
V OBČINI PREDDVOR

1. Odrasli pevski zbori:
prizna se največ 55 vaj na sezono
30 točk na vajo

⇒
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honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri)
10 točk
⇒ programski stroški na vajo:
- pri najmanj 30 članih
900 točk
- pri najmanj 15 članih
450 točk
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
⇒

2. Otroški pevski zbori:
Prizna se največ 20 vaj na sezono izven
učnega programa.
⇒ honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri)
30 točk
⇒ programski stroški na vajo
4 točke
⇒ pavšal za materialne stroške za sezono
900 točk
Stroški se priznajo samo za obseg dejavnosti
pevskega zbora, ki presega šolski program.
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
3. Gledališka skupina:
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
⇒ honorar strokovnega sodelavca na vajo (3
šolske ure)
50 točk
⇒ pavšal za programske stroške na sezono
450 točk
⇒ pavšal za materialne stroške na sezono
900 točk
Pogoj za sofinanciranje je eno gledališko delo
in najmanj trije javni nastopi v sezoni.
4. Lutkovna skupina:
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
⇒ honorar strokovnega sodelavca na vajo (2
šolski uri)
30 točk
⇒ pavšal za programske stroške na sezono
400 točk
⇒ pavšal za materialne stroške na sezono
300 točk
Pogoj za sofinanciranje je eno
lutkovno delo na sezono in najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
5. Manjša instrumentalna, vokalno
instrumentalna in vokalna skupina:
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
⇒ honorar vodji na vajo (2 šolski uri) 30 točk
⇒ pavšal za programske in materialne
stroške na sezono
400 točk
Sredstva se priznajo samo za nekomercialne
skupine.
Za komercialne skupine se lahko sofinancirajo
le posamezni nekomercialni javni nastopi ali
projekti.
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
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6. Recitacijska in literarna skupina:
Prizna se največ 20 vaj na sezono.
⇒ honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)
30 točk
⇒ programski stroški na vajo
4 točke
⇒ pavšal za materialne stroške na sezono
200 točk
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
7. Folklora, plesna skupina:
Prizna se največ 45 vaj na sezono.
⇒ honorar vodje na vajo (dve šolski uri)
30 točk
⇒ programski stroški na vajo
4 točke
⇒ pavšal za materialne stroške na sezono:
- najmanj 15 članov
1500 točk
- manj kot 15 članov
700 točk
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi v sezoni.
8. Likovna, fotografska, video in filmska
skupina:
Prizna se največ 40 mentorskih vaj na sezono.
⇒ honorar mentorju na vajo (dve šolski uri)
30 točk
⇒ programski stroški na vajo
10 točk
⇒ pavšal za materialne stroške
1500 točk
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi/projekti/razstave v sezoni.
9. Ohranjanje kulturne dediščine (društva
ali sekcije za muzejsko in zgodovinsko
dejavnost):
⇒ pavšal za materialne stroške na sezono
1000 točk
Pogoj za sofinanciranje so najmanj trije javni
nastopi/projekti/razstave/predstavitve v sezoni
oziroma izvedba vsaj dveh izobraževanj
oziroma predavanj v sezoni.
10. Udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih in meddržavnih srečanjih:
Udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih in meddržavnih srečanjih se ovrednoti
s 50 točkami. Posameznemu izvajalcu se
sofinancira največ tri udeležbe na srečanjih.
V kolikor je srečanje velikega promocijskega
značaja za občino, se za posameznega
izvajalca udeležba lahko vrednosti do 100 točk.
11. Kulturne prireditve:
Del kulturne dejavnosti v občini predstavljajo
tudi kulturne prireditve, ki so nadgradnja
celoletne kulturne dejavnosti v občini.
Sofinancirajo se večje kulturne prireditve v
organizaciji društev, samostojnih kulturnih
delavcev, posameznikov, drugih izvajalcev
kulturnih programov in dejavnosti in vzgojno-
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izobraževalnega zavoda s sedežem v občini
Preddvor.
Izjemoma se lahko sofinancirajo tudi kulturne
prireditve v organizaciji izvajalcev, ki nimajo
sedeža v občini Preddvor, pod pogojem, da je
prireditev v interesu občine in ima promocijski
značaj za občino.
Praviloma se sofinancirajo prireditve, ki:
⇒ so organizirane s soglasjem občine,
⇒ so namenjene širšemu krogu gledalcev
oziroma udeležencev,
⇒ so odmevne v širšem prostoru,
⇒ imajo tržni in promocijski pomen.
Sofinancirajo se stroški organizacije, promocije
in izvedbe prireditve v višini 80 točk, če se
prireditve udeleži najmanj 100 gledalcev
oziroma udeležencev. V primeru, da se
pričakuje na prireditvi manj kot 100 gledalcev
oziroma udeležencev, se točke sorazmerno
znižajo.
Vsakemu izvajalcu oziroma organizatorju
prireditve se na leto sofinancirajo največ 3
prireditve.
O sofinanciranju kulturnih prireditev državnega
ali regijskega pomena odloča Občinski svet
Občine Preddvor.

13.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00, 3/00) in 15. in 20. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) je Občinski svet Občine Preddvor 31. seji
dne 27.3.2002, sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju športnih programov v
Občini Preddvor

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S Pravilnikom o vrednotenju športnih
programov v Občini Preddvor (v nadaljevanju:
pravilnik) se določajo pogoji, merila in postopek
za vrednotenje in razdelitev sredstev iz
proračuna Občine Preddvor, z namenom
uresničevanja javnega interesa na področju
športa v Občini Preddvor.
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2. člen
Javni interes na področju športa v Občini
Preddvor obsega naloge lokalnega pomena na
vseh področjih športa, ki se uresničujejo tako,
da:
⇒ se zagotavljajo finančna sredstva za
sofinanciranje programov, ki so v javnem
interesu Občine Preddvor,
⇒ spodbuja
in zagotavlja pogoje za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
⇒ načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje
športne objekte.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
Za uresničevanja javnega interesa na področju
športa, se iz proračuna Občine Preddvor
zagotavljajo
sredstva
za
sofinanciranje
naslednjih vsebin:
⇒ športna vzgoja otrok in mladine,
⇒ kakovostni šport,
⇒ vrhunski šport,
⇒ športna rekreacija,
⇒ planinstvo in gorništvo,
⇒ izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
⇒ načrtovanje, gradnjo, posodabljanje in
vzdrževanje športnih objektov.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov
imajo, na podlagi vsakoletnega razpisa izbrani
izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
⇒ da imajo sedež v Občini Preddvor,
⇒ da
imajo
zagotovljene
materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
⇒ da imajo zagotovljeno redno vadbo,
⇒ za društva in klube, da imajo urejeno
evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon
o društvih,
⇒ da imajo plačano članarino (velja le za
klube in društva),
⇒ da redno letno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih ter plan načrtovanih
aktivnosti.
Izjemoma lahko program prijavijo tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Preddvor, v
primeru, da program izvajajo občani Občine
Preddvor.
5. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
⇒ športna društva in klubi,
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zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge
organizacije,
registrirane
za
opravljanje dejavnosti v športu,
zavod s področja vzgoje in izobraževanja.

6. člen
Občina Preddvor vsako leto izvede javni razpis
za izbiro izvajalcev programov športa. Javni
razpis se objavi v sredstvih javnega
obveščanja oziroma na drug krajevno običajen
način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
⇒ predmet javnega razpisa,
⇒ okvirno višino sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa,
⇒ določitev obdobja v katerem morajo biti
porabljena dodeljena sredstva,
⇒ rok, do katerega morajo biti predložene
vloge,
⇒ datum odpiranja vlog,
⇒ rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o
izidu javnega razpisa,
⇒ kraj, čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani
dvignejo
razpisno
dokumentacijo.
Javni razpis se vsako leto objavi do konca
koledarskega leta za naslednje koledarsko
leto, razen v letu 2002, ko se objavi takoj po
sprejemu tega pravilnika.
Vrednost sofinanciranja športnih programov je
odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v
proračunu Občine Preddvor, namenjenih za
področje športne dejavnosti.
7. člen
Programi se ovrednotijo na podlagi meril za
izbor in sofinanciranje programov športa, ki so
sestavni del tega pravilnika.
Programe ovrednoti občinska uprava Občine
Preddvor in pripravi izbor programov in predlog
delitve razpoložljivih sredstev, ki so v
proračunu Občine Preddvor namenjena za
sofinanciranje športnih programov.
Na predlog Odbora za šolstvo, šport in kulturo
sprejme župan Občine Preddvor sklep o
dodelitvi sredstev za sofinanciranje športnih
programov.
8. člen
vrednotenje programov

Merila za
športa
vsebujejo:
⇒ programe, ki so v javnem interesu Občine
Preddvor in njihov obseg,
⇒ razvrstitev športnih društev in drugih
izvajalcev v programe glede na vsebino,
⇒ višino sofinanciranja izbranih programov, ki
so v javnem interesu Občine Preddvor.
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9. člen
Z izbranimi izvajalci programov športa se
sklenejo pogodbe o sofinanciranju izbranih
programov. Obvezne sestavine pogodbe so:
⇒ naziv in naslov izvajalca,
⇒ vsebina in obseg programa,
⇒ čas realizacije programa,
⇒ višina dodeljenih sredstev,
⇒ način nadzora nad namensko porabo
sredstev in realizacijo programa,
⇒ določilo, da mora izvajalec ob nenamenski
porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun
občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
⇒ rok predložitve poročil o poteku programa,
opravljenih nalogah in o porabi sredstev z
dokazili.
10. člen
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti
določenih s pogodbo, se jim ukinejo finančna
sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v
proračun občine, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
11. člen
Izvajalcem programov športa, ki so izbrani na
javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, omogoči uporaba
pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so
last Občine Preddvor in v upravljanju javnega
vzgojo-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor.
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor mora
pri oddajanju športnih objektov v najem dati
prednost
izbranim
izvajalcem
športnih
programov, pred ostalimi zainteresiranimi
uporabniki.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v
Občini Preddvor začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.
številka:
pr-09/02
Preddvor, dne 27.03.2002

Župan Občine Preddvor
Miran Zadnikar
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MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI PREDDVOR

1. UVOD
Merila za izbor in sofinanciranje programov
športa v Občini Preddvor so namenjena izboru
in sofinanciranju programov športa, ki so v
javnem interesu Občine Preddvor, razen v
primeru, da se le-ti ne financirajo iz drugih
sredstev.
Pri sofinanciranju programov športa imajo
prednost naslednji programi:
⇒ športna vzgoja otrok in mladine,
⇒ kakovostni šport,
⇒ vrhunski šport,
⇒ športna rekreacija,
⇒ izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Poseben poudarek je dan razvoju športne
dejavnosti otrok in mladine. To dejstvo je
upoštevano tudi v pogojih, ki jih mora
posamezni
izvajalec
športne dejavnosti
(predvsem društva in zavodi) izpolnjevati za
uvrstitev v posamezen program športa. Na ta
način želi Občina Preddvor društva in ostale
izvajalce športne dejavnosti spodbuditi k čim
številčnejšemu vključevanju otrok in mladine v
različne oblike športnih aktivnosti. Glede na
vrsto progama športa se sofinancirajo različne
aktivnosti, medtem ko se pri samo pri
kakovostnem
in
vrhunskem
športu
sofinancirajo tudi stroški tekmovanj.
Na podlagi teh meril so jasno določeni kriteriji
za sofinanciranje programov športa, prav tako
pa bodo vsi zainteresirani izvajalci seznanjeni s
tem, kakšno finančno pomoč lahko pričakujejo
pri izvajanju svojih letnih programov.
2. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME
ŠPORTA
Merila za vrednotenje programov športa imajo
za osnovno točkovni sistem razen:
⇒ šolskih športnih tekmovanj,
⇒ programov
»Zlati sonček«, »Krpan«,
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec«
in »Športna značka«
⇒ izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Vrednost točke se določi vsako leto na novo in
je odvisna od višine sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov športa v proračunu
Občine Preddvor.
2.1

Športna vzgoja otrok in mladine

2.1.1

Športna vzgoja predšolskih otrok:
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a) izvajanje programov »Zlati sonček« in
»Ciciban planinec« v vrtcu – sofinancira se
tekmovalne knjižice, diplome in medalje,
b) izvajanje programa »Naučimo se plavati« v
vrtcu – sofinancira se izvedba plavalnega
tečaja – strošek bazena (najmanjše število
otrok v skupini je 8),
c) redna vadba – 60 ali večurni programi –
(60 ali več točk - 6 točk na vadečega);
2.1.2

Športna vzgoja predšolskih otrok:

a) izvajanje programov »Zlati sonček«,
»Krpan« in »Športna značka« v osnovni
šoli – sofinancira se tekmovalne knjižice,
diplome in medalje,
b) izvajanje programa »Naučimo se plavati« v
osnovni šoli – sofinancira se izvedba
plavalnega tečaja – strošek bazena
(najmanjše število učencev v skupini je
12),
c) redna vadba – 80 ali večurni programi –
(80 ali več točk - 8 točk na vadečega),
d) ostale dejavnosti (npr. planinstvo – 1
pohod z minimalno 20 udeleženci – 10
točk);
2.1.3

Športna vzgoja predšolskih otrok:

a) organizacija občinskih šolskih tekmovanj –
sofinancira se organizacija tekmovanja
sodniški stroški in diplome za 1. do 3.
mesto pri posameznikih in pri ekipah,
b) organizacija medobčinskih, regijskih in
državnih šolskih tekmovanj – športnim
panogam, ki se uvrstijo na tekmovanja
višje stopnje se sofinancirajo prijavnine in
potni stroški;
2.1.4 Športna vzgoja mladine (od 15 do
24 leta):
a) redna vadba – 120 ali več urni programi
(120 ali več točk);
Redna vadba se izvaja vsak teden.
V vseh vadbenih skupinah mora vaditi najmanj
10 vadečih razen pri športni vzgoji predšolskih
otrok, kjer se število točk dodeli v sorazmerju s
številom vadečih.
Število točk, ki se dodeli za redno vadbo se
poviša sorazmerno glede na izvedene ure
redne vadbe.
Izvajalci redne vadbe so lahko društva ali ostali
izvajalci.
Otroci in mladi, ki se ukvarjajo z navedeno
redno vadbo ne tekmujejo v tekmovalnih
sistemih za naslov državnega prvaka.
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2.2
Kakovostni šport:
V to skupino sodijo izvajalci, ki izvajajo
programe v individualnih in kolektivnih športih,
in katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez
za naslov državnega prvaka (ekipno ali
posamično).
Pri zahtevanem številu tekmovalcev se
upoštevajo samo registrirani tekmovalci, ki se
izkažejo z registracijskimi kartoni panožnih
športnih zvez.
2.2.1 Kolektivne športne panoge:
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več
tekmovalcev kot na tekmi.
Sofinancirajo se programi redne vadbe, če
vadba poteka najmanj v eni skupini do vključno
skupine mlajši mladinci in mladinke in le-ti
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov
državnega prvaka.
Redna vadba:
⇒ skupina cicibank/cicibanov
120 urni programi (120 točk),
⇒ skupina mlajših deklic/dečkov
180 urni program (180 točk),
⇒ skupina starejših deklic/dečkov
240 urni program (240 točk),
⇒ skupina mlajših mladink/mladincev
320 urni program (320 točk),
⇒ skupina starejših mladink/mladincev
320 urni program (320 točk),
⇒ skupina članic/članov
320 urni program (320 točk);
Za prvenstvene tekme se prizna:
⇒ stroške sodnikov: 15 točk za tekme doma,
⇒ stroške prevozov na ekipo: 10 točk do 20
točk za tekme v gosteh – število točk je
odvisno od razdalje do kraja tekmovanja;
⇒ stroške prijavnine na ekipo: 3 točke za
tekme v gosteh;
2.2.2 Individualne športne panoge:
Za uvrstitev v selektivne skupine morajo imeti
športna društva:
⇒ najmanj
enega športnika državnega,
perspektivnega,
mladinskega,
mednarodnega ali svetovalnega razreda
po
uradnih
obvestilih
Olimpijskega
komiteja Slovenije ali
⇒ najmanj enega tekmovalca starega pod 14
let z rezultati po katerih bi ga ravno tako
lahko uvrstili v razrede pod prvo alineo, pa
se zaradi starosti ne da oziroma je član
državne reprezentance ali
⇒ najmanj štiri športnike, ki se udeležujejo
uradnih državnih tekmovanj s tem, da
morata biti od teh štirih športnikov vsaj dva
mlajša od 14 let in dva mlajša od 16 let
(redna vadba mora potekati v najmanj eni

02. april 2002

skupini do vključno skupine mlajših
mladincev/mladink) ali
⇒ v športnih panogah pri katerih se zahteva
minimalna starost tekmovalcev 16 let
najmanj štiri športnike mlajše od 18 let, ki
se udeležujejo uradnih državnih tekmovanj.
Redna vadba:
⇒ skupina
cicibank/cicibanov: 120 urni
programi (120 točk) – skupina šteje 8
tekmovalcev skupina mlajših deklic/
dečkov: 180 urni program (180 točk) –
skupina šteje 8 tekmovalcev
⇒ skupina starejših deklic/dečkov: 240 urni
program (240 točk) – skupina šteje 8
tekmovalcev
⇒ skupina mlajših mladink/mladincev: 320
urni program (320 točk) – skupina šteje 8
tekmovalcev
⇒ skupina starejših mladink/mladincev: 320
urni program (320 točk) – skupina šteje 8
tekmovalcev
⇒ skupina članic/članov: 320 urni program
(320 točk) – skupina šteje 8 tekmovalcev
V primeru, da posamezna vadbena skupina ne
dosega določenega števila tekmovalcev se
določene točke zmanjšajo v sorazmerju s
številom vadečih.
Za prvenstvene tekme se prizna:
⇒ stroške sodnikov: 10 točk za tekme doma,
⇒ stroške prevoza na posameznika: 1 do 5
točk za tekme v gosteh - število točk je
odvisno od razdalje do kraja tekmovanja,
⇒ stroške prijavnine na posameznika: 1 točka
za tekme v gosteh;
2.2.3 Uspešnost tekmovalcev:
Glede na rang – uspešnost tekmovanja v
pretekli tekmovalni sezoni se priznajo dodatne
točke, in sicer za eno najuspešnejšo ekipo v
kolektivnih športnih panogah in za eno
najuspešnejšo ekipo ali posameznika v
individualnih športnih panogah:
⇒ IV. liga: 250 točk,
⇒ III. liga: 320 točk,
⇒ liga: 400 točk,
⇒ liga: 500 točk;
2.2.4 Društva, ki ne izpolnjujejo pogojev
pod točko 2.2.1 in 2.2.2:
Društva, ki imajo redno vadbo organizirano
samo za člane, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez za naslov državnega prvaka.
Tem društvom se prizna:
⇒ za ekipo: 100 točk ali
⇒ za posameznika: 12 točk;
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2.3 Kakovostni šport:
Kategoriziranim športnikom se prizna športni
dodatek:
⇒ mladinski razred:
100 točk
⇒ državni razred:
150 točk
⇒ perspektivni razred: 200 točk
⇒ mednarodni razred: 250 točk
⇒ svetovni razred:
300 točk
Za sofinanciranje stroškov vadbe in materialne
stroške tekmovanj se za te športnike
upoštevajo
dvakratne
točke
programa
kakovostnega športa.
2.4 Športna rekreacija:
V program redne vadbe športno-rekreativne
dejavnosti odraslih za vse v občini se lahko
uvrstijo tista športna društva, ki se ukvarjajo s
športnimi programi, pri katerih je pomembna
telesna aktivnost in imajo organizirano vadbo
pod strokovnim nadzorom, katere primarni cilj
ni tekmovalni dosežek.
Prizna se strošek najemnine športnih objektov
za 80 urni program redne rekreativne vadbe za
najmanj 20 udeležencev:
2.5 Planinstvo in gorništvo:
V program planinstva in gorništva se lahko
uvrstijo planinska in druga društva, ki se
ukvarjajo z organizacijo pohodov v planine in
gore. Organiziran pohod pomeni, da ima
skupina enega ali več vodičev oziroma gorskih
vodnikov in da je poskrbljeno za ustrezno
varnost
udeležencev.
Prednost
pri
sofinanciranju bodo imeli tisti programi
planinstva in gorništva, ki so namenjeni
širšemu krogu udeležencev.
Sofinancirajo se naslednji pohodi v planine in
gore:
⇒ vsakoletni tradicionalni pohodi – skupina
najmanj 50 udeležencev – 200 točk,
⇒ ostali pohodi – skupna najmanj 20
udeležencev – 50 točk; pogoj za
sofinanciranje je organizacija najmanj petih
organiziranih pohodov letno.
2.6 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov:
V skladu z javnim interesom na področju
športa v Občini Preddvor se sofinancirajo
stroški za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov različnih nazivov, in sicer:
⇒ amaterskim trenerjem,
⇒ študentom Fakultete za šport,
⇒ izobraževanje za pridobitev licence in
⇒ izobraževanje v okviru ostalih strokovnih
seminarjev.
Pogoja za sofinanciranje sta:
⇒ da
vlogo
posreduje
osnovna
organizacija,
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da kandidat aktivno sodeluje na področju
športa v občini.
Sofinancirajo se stroški prijavnine in kotizacije.
Ostale stroške krije osnovna organizacija ali
posameznik.
Študentom Fakultete za šport se lahko dodeli
pomoč za financiranje dogovorjenih študijskih
programov.
⇒

2.7 Športne prireditve
Del športno-rekreativnih programov so tudi
športno-rekreativne prireditve, ki naj bi bile
nadgradnja celoletne športne aktivnosti
udeležencev.
Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in
akcije v organizaciji društev in klubov s
sedežem v Občini Preddvor. Izjemoma se
sofinancirajo tudi prireditve, tekmovanja in
akcije, katerih organizatorji nimajo sedeža v
Občini Preddvor, pa je športna prireditev v
javnem interesu občine in pomembna za
občino.
Praviloma se sofinancirajo prireditve, ki:
⇒ so organizirane s soglasjem občine,
⇒ so namenjene širšemu krogu tekmovalcev
oziroma udeležencev,
⇒ so odmevne v širšem prostoru,
⇒ imajo tržni pomen.
Sofinancirajo se stroški organizacije, promocije
in izvedbe prireditve v višini 20 točk, če se
prireditve udeleži najmanj 30 tekmovalcev.
Vsakemu društvu oziroma organizatorju
prireditve se na leto sofinancirajo največ 3
prireditve.
O sofinanciranju vrhunskih športnih prireditev
odloča Občinski svet Občine Preddvor.
2.8. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje športnih objektov občina vsako
leto predvidi v proračunu v skladu z razvojnim
načrtom oziroma načrtom investicij na
področju.
Sredstva
namenjena
investicijam
in
investicijskemu vzdrževanju športnih objektov
niso predmet vsakoletnega razpisa za izvedbo
športnih programov v občini Preddvor.
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se upoštevajo en mesec dni po izidu

