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         ČISTOPIS  
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 
70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 70/00, 100/00), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 18. 
člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet 
Mestne občine Kranj sprejel 
 

PRAVILNIK  
 

O SOFINANCIRANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI 
KRANJ 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, (v nadaljevanju: 
pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za 
sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Kranj, ter 
opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o proračunu Mestne občine 
Kranj za tekoče leto (proračun).  
 
Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so obvezni in sestavni del 
pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po istem postopku.  
 

2. člen  
 
Ta pravilnik ureja: 
• postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih 

programov; 
• pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis); 
• določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik; 
• postopek vrednotenja programov s področja športa na podlagi meril. 
 

3. člen 
 
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja športnih programov se merila ne smejo 
spreminjati.  
 
 
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 
ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

4. člen  
 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov ter nadzor nad 
namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju: 
• priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v 

nadaljevanju: javni razpis), 
• zbiranje vlog izvajalcev športnih programov; 
• strokovno ocenjevanje prispelih vlog na komisiji za izbor izvajalcev športnih programov; 
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• obveščanje predlagateljev o odločitvi; 
• obravnavanje pritožb predlagateljev; 
• sklepanje pogodb; 
• spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna; 
• obravnava poročil o izvedenih športnih programih.  
 

5. člen  
 

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi strokovna komisija na podlagi javnega razpisa 
v skladu z zakonodajo. 
 
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni 
rok, določi župan s sklepom.  
 
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.  
 

6. člen  
a) Javni razpis 

 
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
• navedbo naročnika (naziv, sedež); 
• 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. 
 

7. člen 
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Kranj. 
 
Javni razpis se praviloma objavi meseca oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.  
 
Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem 
izdelati popolno vlogo. 
 

8. člen  
 
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:  
• podatke o vlagatelju (naziv, sedež,...); 
• navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira; 
• opis načrtovanih programov; 
• druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije. 
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9. člen  

 
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov 
 
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi 9 (devet) članska strokovna 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Mestne občine Kranj, tako, da so skupine športnih 
panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije člani določijo izmed sebe.  
 

10. člen  
 

Naloge komisije so: 
• odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis; 
• ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev; 
• vrednotenje športnih programov, skladno z merili; 
• določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem; 
• določitev prireditev, ki se bodo sofinancirale; 
• izbor programov in trenerjev občinskih športnih šol; 
• sestava zapisnika o delu; 
• priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za 

vrednotenje športnih programov; 
• sodelovanje pri pripravi letnega programa športa v Mestni občini Kranj; 
• priprava poročila o delu komisije. 
 

11. člen  
 
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi 
njihovo popolnost.  
 
Predlagatelji, 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. 
 
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Mestne občine 
Kranj. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim 
sodiščem. 
 

12. člen  
 

Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati: 
• število prispelih vlog za sofinanciranje; 
• število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev; 
• število popolnih vlog. 
Komisija na podlagi meril pripravi poročilo, ki vsebuje oceno posameznih športnih 
programov v skladu z določbami meril. 
 

13. člen 
 
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske 
uprave z odločbo. 
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Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Mestne občine Kranj vložiti 
pritožbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim 
sodiščem.  
 

14. člen  
 
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju 
 
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o 
sofinanciranju športnih programov.  
 
Obvezne sestavine pogodbe so: 
• naziv in naslov izvajalca; 
• vsebina in obseg programa; 
• čas realizacije programa; 
• pričakovani obseg programa in dosežki; 
• višina dodeljenih sredstev; 
• določilo, da je društvo upravičeno do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima 

poravnane pretekle obveznosti do Mestne občine Kranj in Zavoda za šport Kranj; 
• 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.  
 
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. 
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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. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se 
izvede postopek izterjave.  
 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem 
razpisu občine.  
 
 
III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA 
JAVNEM RAZPISU) 
 

18. člen 
 
Izvajalci športnih programov v Mestni občini Kranj so: 
• športna društva; 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja Mestne občine 

Kranj oziroma športne panoge; 
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; 
• vrtci in osnovne šole; 
• srednje,višje in visoke šole; 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in 

neprofitne; 
• organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide. 
 
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo: 
• biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo; 
• imeti sedež v Mestni občini Kranj in izvajajo športne programe, namenjene občanom in 

občankam Mestne občine Kranj; 
• imeti organizirano redno dejavnost najmanj 36 tednov v letu in biti registrirani najmanj eno 

leto od prijave na razpis; 
• imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; 
• imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Kranj in Zavoda za šport Kranj. 
 
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 
športa.  
 

19. člen 
 

Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih 
izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje 
programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva. 
 

20. člen  
 
Skupni obseg sofinanciranja programov na področju športa določi Svet Mestne občine Kranj z 
vsakoletnim proračunom in Letnim programom športa. 
 
 
 
 

Oblikovano: Označevanje in
oblikovanje
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IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU  
 

21. člen  
 
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili, ki jih pripravi občinska uprava. 
 

22. člen  
 
Izvajalci morajo podati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in predložiti 
dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.  
 
 
V. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 

23. 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.  
 

24. člen 
 

Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov je določen v merilih, ki so sestavni del 
tega pravilnika. Sistem točkovanja izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v 
štiri skupine: 
 
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov 
državnega prvaka, 
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega 
državnega prvaka 
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov 
4. skupina: izvajalci miselnih iger. 
 
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na 
razširjenost (množičnost) športne dosežke društva ter kakovost dosežkov posameznih 
športnikov.  
 
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:  
• število članov s plačano članarino, 
• število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi, 
• število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo (nivo države). 
 
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani: 
• kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki 

Sloveniji« (OKS-ZŠV), 
• uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in  
• uvrstitve na državnem prvenstvu – vsakemu športniku ali ekipi se prizna le en najboljši 

rezultat. 
Elementi za opredelitev vrednotenja letnega programa športa so: 



 7

• obseg programa, 
• vrednost ure strokovnega kadra, 
• vrednost ure najema športnega objekta,  
• materialni stroški za izpeljavo programov in 
• drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS. 
 
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE OBČINSKIH ŠPORTNIH ŠOL 
 

26. člen 
 

Sofinancira se strokovno delo trenerjev v programih občinskih športnih šol v individualnih 
športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah 
rednega programa OI  v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: 
 
1. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za posamezno občinsko športno šolo 
(minimalno število ur za posamezne starostne kategorije in športne panoge je navedeno v 
tabeli v prilogi št. 2), ki ga potrdi komisija in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, 
podatki o športnikih vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje 
programa; 
2. izvajanje programa iz prejšnje točke vodijo trenerji z ustrezno izobrazbo; 
3. izvajalec s trenerji, ki vodijo izvajanje programa, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju; 
4. komisija poda pozitivno mnenje o štiriletnem programu za posamezno občinsko športno 
šolo, izvajalcu in trenerju. 

Programi se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice: 

Merilo Število vrednostnih točk 

Število športnikov vključenih 
v program 

0-30 

Število ekip vključenih v 
program  

0-30 

Materialni pogoji za izvedbo 0-20 

Prostorski pogoji za izvedbo 0-40 

 
27. člen 

 
V izbranih programih občinskih športnih šolah se strokovno delo trenerjev sofinancira za 
obdobje največ štirih let. 
Za nadaljevanje sofinanciranja programov občinskih športnih šol, katerih sofinanciranje 
poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu ter 
finančno poročilo za preteklo leto in pozitivno mnenje komisije o programu, izvajalcu in 
trenerskemu delu.  
 
V primeru, da trener ne izpolnjuje več formalnih pogojev ali, da komisija poda negativno 
mnenje ali izvajalec  trenerja zamenja, mora izvajalec v osmih dneh obvestiti komisijo o 
zamenjavi in predložiti dokumentacijo o novem trenerju. 
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28. člen 

 
Za izračun višine sofinanciranja strokovnega dela trenerjev se uporablja kolektivna pogodba 
za javni sektor. 
 

29. člen 
 

Za vse vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja strokovno delo trenerjev v skladu s 
prejšnjim členom. Število izbranih in sofinanciranih strokovno delo trenerjev je omejeno z 
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v Mestni občini Kranj. 
Sofinancira se največ en trener za eno športno panogo. Pri kolektivnih športnih panogah ima 
prednost klub, ki nastopa v višjem rangu tekmovanja, oziroma je višje uvrščen, če dva kluba 
nastopata v istem rangu. V individualnih športnih panogah ima prednost klub, ki ima večje 
število kategoriziranih športnikov, če dva kluba gojita isto športno panogo. 
 
Izvajalcu kateremu se sofinancira strokovno delo trenerja, se strokovni kader pri vrednotenju 
programa Športna vzgoja mladine, usmerjane v kaovostni in vrhunski šport, ne  točkuje. 
 
 
VII. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 
 

30. člen 
 

Mestna občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52.člen 
Zakona o športu, mednarodne, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo 
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za 
šport, turizem in ostalo gospodarstvo. 
 

31. člen 
 
Višina sofinanciranja športnih prireditev se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma 
kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih prireditev, ki so sestavni del 
tega pravilnika. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.  
 

32. člen 
 
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih prireditev temelji na naslednjih dejavnikih: raven, 
prostor, trajanje, starostna kategorija ter staž prireditve. 
 

    33. člen 
Društvu se sofinancira največ ena prireditev na leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj 
trikrat. Letno proračun sofinancira 14 prireditev po številu doseženih točk. V primeru enakega 
števila točk na 14. mestu se sofinancira več prireditev.  

 
  34. člen 

Društvo mora prireditev izvesti na način, kot jo je prijavilo v javnem razpisu, v sklopu 
poročila priložiti seznam nastopajočih in njihove rezultate ter navesti, iz katere države 
prihajajo. 
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VIII. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
 

35. člen 
 
Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Zavoda za šport Kranj in z Odlokom o proračunu, 
vsako leto določi višino sredstev za dejavnost zavoda, ki je opredeljena v Odloku o 
ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Kranj".  
Zavod za šport Kranj ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu, ki so namenjena 
delovanju športnih klubov in društev. 
 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
36. člen 

 
Pri izboru trenerjev, ki se bodo sofinancirali v prvem štiriletnem obdobju od leta 2007 do 
2010, bo komisija prednostno upoštevala predloge društev za trenerje, ki so bili v letu 2006 
sofinancirani iz občinskega proračuna. 

 
37. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih 
programov v Mestni občini Kranj. 

 
38. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
 
 
 

   MESTNA OBČINA KRANJ 
     Ž U P A N   
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PRILOGA 1 
 

VSEBINE PROGRAMOV 
 
 
Na podlagi 21. člena tega pravilnika izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti 
za naslednje vsebine: 
 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega programa 
 
• 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", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec" in 
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. Lokalna skupnost 
sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem največ 60 ur objekta za skupino z 
največ 20 in z najmanj 10 otroki. 
 
• 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. 
Programi na ravni lokalne skupnosti: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80 urni 
programi.  
Iz javnih sredstev se sofinancira propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih 
šolskih športnih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20 urnega tečaja plavanja na skupino 
10 otrok(le v primeru, če to ni zagotovljeno iz proračuna RS) in 80 urni programi za skupino 
v kateri je največ 20 in z najmanj 10 otrok, objekt. 
   
• 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 
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 
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Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: objekt, strokovni kader, materialni stroški 
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. 
 
Materialni stroški tekmovanj, specialno tehnična sredstva in oprema se sofinancira v celoti iz 
drugih virov. Sredstva bodo morala zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni 
člani.  
 
• Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z 
največ 10 in z najmanj 5 otroki in najem objekta. 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. 
 
• 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 z najmanj 10 mladimi in objekt.  
 
• 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 in strokovni kader, nezgodno zavarovanje. 
 Za priznanje programa, mora športnik oziroma ekipa nastopati na državnem prvenstvu 
oziroma v državni ligi! 
 
• 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 z najmanj 5 mladimi in 
najem objekta. 
 
• Interesna športna dejavnost študentov 
 
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 
odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira se lahko strokovni kader za 
80-urne programe na skupino z največ 20 in z najmanj 15 študenti, objekt. Za sredstva lahko 
kandidirajo le študentske športne organizacije. 
 
Pri programih »Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« 
lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih 
prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih 
olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za 
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kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih 
vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski). 
 
Višina sredstev za posamezne programe Športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa se določi na 
osnovi točkovanja po preglednicah 1, 2, 3 in 4 v merilih. 
 
2. Športna rekreacija 
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 in 
z najmanj 10 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za 
socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi 
strokovni kader.  
Društvu se lahko sofinancira več skupin, če so udeleženci različni, in le ena, če so udeleženci 
isti, različne pa športne panoge. 
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po preglednici 5 v 
merilih. 
 
3. Kakovostni šport 
 
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, 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. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih 
sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se 
sofinancira najemnina objekta za največ 320 ur programa.  
Društva, ki kandidirajo za sredstva namenjena za kakovostni šport morajo imeti: 

- vsaj tri mlajše selekcije 
 
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene 
naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu 
svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, univerziadi, 
mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo  
po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ), eno 
od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji članov (državni razred). 
 
Višina sredstev za posamezne programe kakovostnega športa se določi na osnovi točkovanja 
po preglednici 6 v merilih. 
 
4. Vrhunski šport 
 
Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in 
svetovnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko 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 
 
V programu vrhunskega športa se sofinancirajo samo programi  športnikov, ki imajo po 
veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ), eno od 
kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji članov (perspektivni razred, 
mednarodni razred in svetovni razred). Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa 
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(1200 ur) mora kandidat (društvo ali klub) imeti šest kategoriziranih športnikov v 
individualnih športnih panogah in deset kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih 
panogah. 
 
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene 
naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu 
svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za 
programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v 
Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo mednarodnega razreda ali svetovnega 
razreda. 
 
Višina sredstev za posamezne programe vrhunskega športa se določi na osnovi točkovanja po 
preglednici 7 v merilih. 
 
5. Šport invalidov 
 
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, 
resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na 
ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 in z najmanj 5 
invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.  
 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po preglednici 8 v 
merilih. 
 
6. Usposabljanje strokovnih kadrov v športu  
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira usposabljanje strokovnih kadrov. Pri kandidaturi za 
sredstva za usposabljanje imajo prednost kandidati, ki se usposabljajo za vodenje mladih, 
vključenih v programe interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 
 
Športno društvo in kandidat, ki zaprosi za sofinanciranje (trener, vaditelj, ipd.), morata imeti 
podpisano pogodbo o sodelovanju vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja. Športno 
društvo mora ob prijavi posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju kandidata. 
Sredstva se enakomerno razdelijo med prijavljene kandidate. V kolikor je kandidatov več 
imajo manjši delež sofinanciranja, v kolikor jih je manj pa se sofinancira celotno 
usposabljanje. Ne sofinancira se študija na Fakulteti za šport in licenčnih seminarjev . 
 
7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
 
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov 
 v prakso. Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki 
raziskav aplikativno vrednost za področje športa v Mestni občini Kranj in je zagotovljen 
sorazmeren delež drugih financerjev. 

Za sofinanciranje izbranih znanstveno-raziskovalnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci 
programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti ali če projekt pripravljajo skupaj 
z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti;  

2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in natančen finančni načrt;  
3. znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen;  

Izbrisano: 6. Izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu ¶
¶
Na ravni lokalne skupnosti se 
sofinancira izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov. Pri kandidaturi 
za sredstva za izobraževanje, 
usposabljanje in izpolnjevanje 
imajo prednost kandidati, ki se 
usposabljajo za vodenje mladih.¶
¶
Športno društvo in trener, vaditelj 
morata imeti podpisano pogodbo o 
sodelovanju vsaj še za eno leto po 
zaključku izobraževanja, 
usposabljanja oziroma 
izpopolnjevanja. Športno društvo 
mora ob prijavi posredovati 
dokazilo o uspešno opravljenem 
izobraževanju, usposabljanju 
oziroma izpopolnjevanju trenerja. 
Sofinancira se največ 40% 
dejanskih stroškov.¶
¶
Ne sofinancira se študija na 
Fakulteti za šport in licenčnih 
seminarjev. Ena ura izobraževanja 
pomeni 1 točko.¶
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4. znanstveno raziskovalni projekt mora biti sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih 
programov.  

Znanstveno-raziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz naslednje preglednice: 

Merilo 
Število 

točk 

Praktična uporabnost 0-25 

Znanstvene reference avtorjev 0-25 

Skladnost programov z razpisno 
vsebino 

0-50 

Sofinancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk. 
 
Višina sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost je določena z letnim programom športa. 

 
8. Založniška dejavnost 
 
Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne 
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na 
temo športnih dejavnosti povezanih s športno dejavnostjo v Mestni občini Kranj.  

Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

1. pripravijo vsebinski opis publikacije;  
2. pripravijo natančen finančni načrt za izdajo publikacije;  
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki 

bosta objavljeni v knjigi;  
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja;  
5. da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem bo izdaja 

publikacije sofinancirana iz javnih financ.  

Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje preglednice: 

Merilo 
Število 

vrednostnih 
točk 

Ekonomičnost, deficitarnost 0-25 

Strokovnost  0-30 

Uporabnost za različne 
programe usposabljanja in 
spopolnjevanja 

0-45 

Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 vrednostnih točk iz zgornje 
preglednice.  

Na podlagi ovrednotenega števila vrednostnih točk iz zgornje preglednice se glede na vrsto 
publikacije določi število točk za sofinanciranje, in sicer: 



 15

Vrsta publikacije 
Število 

vrednostnih 
točk 

Število točk za 
sofinanciranje 

30-50 300 

51-75 400 strokovne knjige 

76-100 600 

30-50 300 

51-75 1000 

strokovne in znanstvene 
revije oz. deli revij s 
strokovno ali znanstveno 
tematiko 76-100 5000 

zborniki strokovnih in 
znanstvenih kongresov in 
posvetov 

30-50 100 

  51-75 500 

  76-100 1000 

strokovna dela v drugih 
medijskih oblikah  

najmanj 30 400 

Za tekoče leto se določi vrednost točke za sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot 
razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe 
založništva, in skupnim številom točk za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih 
programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. 

Sofinancira se do 80 % vrednosti publikacije, druga sredstva mora pridobiti izvajalec sam.« 

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve 
 
Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, 
ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo 
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za 
šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj in tekem državnega 
prvenstva. 
 
10. Informacijski sistem na področju športa 
 
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, 
sofinanciranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz 
proračuna Mestne občine Kranj se sofinancirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih 
baz za potrebe Mestne občine Kranj in nakup tehnologije. 
 
Programe lahko izvaja le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje za 
kvalitetno delo. 
 
11. Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne, 
organizacijske in razvojne naloge v športu: 
 
Športna društva, kot osnovne športne organizacije se lahko na lokalni ravni združujejo v 
športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje 
osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev povezanih z njihovo dejavnostjo. 
Višina sredstev za delovanje športnih društev in športnih zvez se določi na osnovi točkovanja 
po preglednici 9 v merilih. 
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PRILOGA 2 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV  
V MESTNI OBČINI KRANJ IN NAVODILA ZA UPORABO 

 
Merila za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju - merila) 
so sestavljena na podlagi 9. člena in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00). Merila za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Kranj so sestavni del 
Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj in se smiselno 
uporabljajo v skladu z navodili Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni 
občini Kranj. 
 
Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Kranj vsebujejo 
(Zakon o športu, člen 9): 
 
� merila za razvrstitev programov športnih društev v skupine glede na vsebino (NPŠ, 7): 

1. skupina: športne organizacije oz. izvajalci, ki izvajajo programe v INDIVIDUALNIH 
ŠPORTIH, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka; 

2. skupina: športne organizacije oz. izvajalci, ki izvajajo programe v KOLEKTIVNIH 
ŠPORTIH, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka; 

3. skupina: športne organizacije oz. izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativne 
programe; 

4. skupina: športne organizacije oz. izvajalci miselnih iger. V to skupino sodita go in 
šah. 

� merila za razvrstitev športnih društev glede na razširjenost in uspešnost;  
� višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu. 
 
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov v Mestni občini Kranj so 
opredeljena po naslednjih vsebinah (Zakon o športu, člen 7; NPŠ, 4): 
 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 

zunaj obveznega izobraževalnega programa(preglednice 1, 2, 3 in 4 v merilih): 
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok. 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok. 
3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:  

• cicibani in cicibanke  
• mlajši dečki in mlajše deklice  
• starejši dečki in starejše deklice. 

4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami. 
5. Interesna športna vzgoja mladine. 
6. Športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport: 

• kadeti in kadetinje, 
• mladinci in mladinke, 

7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami. 
8. Interesna športna dejavnost študentov. 

2. Športna rekreacija (preglednica 5 v merilih). 
3. Kakovostni šport (preglednica 6 v merilih). 
4. Vrhunski šport (preglednica 7 v merilih). 
5. Šport invalidov (preglednic 8 v merilih). 
6. Delovanje društev in zveze na nivoju lokalne skupnosti (preglednic 9 v merilih). 

Oblikovano: Zamik: Levo:  0
cm, Vrstična oznaka + Raven:
2 + Poravnano pri:  0,7 cm +
Tabulator za:  1,34 cm + Zamik
pri:  1,34 cm, Tabulatorji:  2,54
cm, Seznam tabulatorjev

Oblikovano: Zamik: Levo: 
1,59 cm, Viseče:  0,95 cm,
Vrstična oznaka + Raven: 4 +
Poravnano pri:  4,44 cm +
Tabulator za:  5,08 cm + Zamik
pri:  5,08 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
1,59 cm, Viseče:  0,95 cm,
Vrstična oznaka + Raven: 4 +
Poravnano pri:  4,44 cm +
Tabulator za:  5,08 cm + Zamik
pri:  5,08 cm

Oblikovano: Zamik: Levo:  0
cm, Vrstična oznaka + Raven:
2 + Poravnano pri:  0,7 cm +
Tabulator za:  1,34 cm + Zamik
pri:  1,34 cm, Tabulatorji:  2,54
cm, Seznam tabulatorjev
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Merila predvidevajo vrednotenje programov posameznih društev na osnovi razširjenosti, 
na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število sodelujočih v posameznem 
programu (NPŠ, 7). Sodelujoči v programu morajo biti člani društva s plačano članarino pri 
programih: 
 
� interesne športne vzgoje predšolskih otrok, 
� interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, 
� športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, 
� interesne športe vzgoje mladine, 
� športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami, 
� interesne športne dejavnosti študentov, 
� športne rekreacije, 
� športa invalidov, 
 
oz. člani s plačano članarino in istočasno registrirani tekmovalci pri nacionalni panožni 
športni zvezi pri naslednjih programih:  
 
� športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
� športne vzgoje mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
� kakovostnega športa ter 
� vrhunskega športa.  
 
Upošteva se člana s plačano članarino v znesku minimalno 5 EUR . 
 
Klubom, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, se poleg registriranih športnikov pri nacionalni panožni zvezi, upoštevajo vsi 
športniki, ki podpišejo pristopno izjavo in jih klub prijavi na razpis. 
 
V skupino športnikov za vrednotenje programov »Vrhunskega športa« se upoštevajo samo 
športniki, ki imajo veljavno kategorizacijo po »Pravilniku za kategorizacijo športnikov v 
Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)«. Športniki morajo imeti enega od nazivov, ki so v sistemu 
kategorizacije predvideni za članske kategorije (perspektivni razred, mednarodni razred, 
svetovni razred). Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« 
mora biti vpisan v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za 
sofinanciranje programov športa v Mestni občini Kranj. 
 
Vrednotenje uspešnosti posameznih društev se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih 
točk v programih: 
 
� športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
� športne vzgoje mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
� kakovostnega športa ter 
� vrhunskega športa.  
 
Dodatne točke (bonus točke – preglednice 1, 2, 3, 6 in 7 – v merilih; NPŠ, 7) lahko pridobijo 
izvajalci zgoraj navedenih programov na osnovi dveh kriterijev: 
 

1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategorizacijo športnikov v 
Republiki Sloveniji« (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez). Dodatne 
točke si pridobi društvo, ki ima športnike vpisane v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred 
zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje programov športa v Mestni občini 
Kranj. Kategorizacije se za dodatne točke upoštevajo z naslednjimi omejitvami: 
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a. Pri »Športu otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« v 
kategorijah cicibanov in cicibank ter mlajših dečkov in deklic zaradi Pravilnika 
za kategorizacijo športnikov v R Sloveniji (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti 
nobenega od predvidenih nazivov (min. starost za pridobitev naziva je 14 let). 

b. Pri kategoriji starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev in 
mladink se upoštevajo samo prvi trije razredi kategorizacije (mladinski razred, 
perspektivni razred in državni razred). 

c. Pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo dodatne točke za vse članske 
razrede kategorizacije (državni razred, mednarodni razred, svetovni razred). 

d. Pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo dodatne točke za dva članska 
razreda kategorizacije (mednarodni razred, svetovni razred). 

 
Športniki morajo biti vpisani kot člani društva, ki s tem športnikom kandidira na razpis. 
 
Klubom, v katerih so športniki dosegli status športnika perspektivnega , mednarodnega ali 
svetovnega razreda, se dodatne točke upoštevajo vse obdobje kategorizacije (tudi ob 
morebitnem odhodu iz kluba). Sredstva za kategoriziranega športnika dobi ob prehodu iz 
enega kluba v drug klub znotraj občine ali ob odhodu v klub izven občine klub, v katerem 
je športnik pridobil kategorizacijo. 

 
2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih medalj na mladinskih evropskih in 

svetovnih prvenstvih, članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za osvojene medalje 
na ostalih velikih športnih tekmovanjih (Zakon o športu, člen 52), društva dobivajo 
dodatne točke v naslednjem odnosu do predvidenih točk za osvojene medalje na 
svetovnih in evropskih prvenstvih: 

a. Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP. 
b. Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvici Svetovnega pokala – 

1,00 x točke za medaljo na SP. 
c. Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP. 
d. Mediteranske igre, in tekmovanja za Svetovni pokal – 0.6 x točke za medaljo 

na EP.  
e. Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke za medaljo na EP.   

 
Društvo pridobi dodatne točke samo za medalje osvojene na tekmovanjih od septembra v 
preteklem letu do septembra v letu razpisa. Za medalje osvojene v neolimpijskih športnih 
panogah oz. neolimpijskih disciplinah olimpijskih športnih panog se pridobljene dodatne 
točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP in SP se 
le te vrednotijo samo za programe »Športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport«.  
 

Društvu oz. članu društva se v posamezni starostni kategoriji vrednoti le ena najboljša 
uvrstitev v državnem prvenstvu. 

 
 
Višina sofinanciranja posameznih športnih programov je v merilih opredeljena v skladu z 
določili 4. točke Nacionalnega programa športa. Odstotek sofinanciranja posameznih 
programov je opredeljen s korekcijskim faktorjem (KF) s katerim se množi obseg 
posameznega programa (št. ur programa) in maksimalno število sodelujočih v posameznem 
programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki jih društvo, izvajalec letnega 
programa športa, lahko pridobi za določen program.  
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Izvajalec, ki na podlagi Pravilnika o uporabi javnih športnih objektov v Mestni občini Kranj, 
za izvajanje športnih programov uporablja javne športne objekte, se mu sredstva, v višini 
odobrenih ur uporabe za objekte po tem pravilniku, ne dodelijo. 
 
Izvajalcu, ki pridobi odločbo pristojnega organa, s katerim se mu dodeli status društva, ki 
deluje v javnem interesu na področju športa, se končno število točk pomnoži s korekcijskem 
faktorjem 1,1. 
 
V Preglednici 6 meril za vrednotenje programov se pri kolektivnih športih upošteva toliko 
športnikov, kolikor jih je mogoče prijaviti v zapisnik za tekmo.  
 
Za določitev število točk za objekte se uporablja KF po naslednji tabeli: 
 
Pokrite vadbene površine:   KF 
pokrito drsališče  5 
pokriti olimpijski bazen  4 
velika dvorana - nad 600m2  2,5 
kegljišče  2 
mala dvorana - šolske telovadnice, plezalna stena  1,8 
strelišče  1 
   
Odprte vadbene površine     
smučarska skakalnica K100  4 
atletski stadion, smučarska proga, tekaška proga, kolesarska steza 4 
glavno nogometno igrišče, letno kopališče  3,5 
ostala nogometna igrišča, igrišče za baseball  2,5 
smučarske skakalnice Gorenja Sava  2,5 
peščena igrišča, asfaltne površine, balinišče  1 
 
Pri določanju števila ur za posamezne športne panoge za programe športne vzgojo otrok in 
mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se uporablja spodnja tabela. 
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KATEGORIJA IN URE VADBE ŠPORTNA PANOGA 
 cicibani (ke) ml.dečki(klice) st.dečki(klice) kadeti(nje) mladinci(ke) 

atletika 240 280 400 600 700 
gimnastika 240 280 400 500 600 
plavanje 240 280 450 700 800 
smučanje - alpsko 240 280 400 600 700 
smučanje - skoki 240 280 480 600 700 
smučanje  - teki 240 280 480 600 700 
smučanje- nordijska kombinacija 240 280 480 600 700 
smučanje - biatlon 240 280 480 600 700 
smučanje –telemark  240 280 480 600 700 
smučanje – deskanje 240 280 480 600 700 
smučanje - akrobatsko 240 280 480 600 700 
alpinizem 240 280 340 450 550 
športno plezanje 240 280 340 450 550 
boks 240 280 340 400 420 
judo 240 280 340 400 420 
karate 240 280 340 400 420 
ju-jitsu 240 280 340 400 420 
kickboks 240 280 340 400 420 
taekwon-do 240 280 340 400 420 
tenis  240 280 400 500 600 
namizni tenis 240 280 340 400 420 
badminton 240 280 340 400 420 
squash 240 280 340 400 420 
golf 240 280 340 400 420 
strelstvo 240 280 340 400 420 
lokostrelstvo 240 280 340 400 420 
kolesarjenje 240 280 450 700 800 
kegljanje 240 280 340 400 420 
balinanje 240 280 340 400 420 
športni ples 240 280 340 450 550 
drsanje – umetnostno 240 280 340 400 420 
hitrostno rolanje 240 280 340 400 420 
skeleton 240 280 340 400 420 
motociklizem – cestno hitrostni 240 280 340 400 420 
veslanje 240 280 340 400 420 
baseball 240 280 340 400 480 
hokej 240 280 340 550 650 
košarka 240 280 340 550 650 
nogomet 240 280 340 550 650 
odbojka 240 280 340 550 650 
odbojka na mivki 240 280 340 400 420 
rokomet 240 280 340 400 480 
vaterpolo 240 280 340 550 650 
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                      Število športnic oz. športnikov  ŠPORTNA PANOGA 

 
cicibani (ke) ml.dečki(klice) st.dečki(klice) kadeti(nje) mladinci(ke) Člani(ce) 

atletika 15 15 10 10 8 8 
gimnastika 15 15 10 10 8 8 
plavanje 15 15 10 10 8 8 
smučanje - alpsko 15 15 10 10 8 8 
smučanje - skoki 15 15 10 10 8 8 
smučanje  - teki 15 15 10 10 8 8 
smučanje- nordijska 
kombinacija 

15 15 10 10 8 8 

smučanje - biatlon 15 15 10 10 8 8 
smučanje –telemark  15 15 10 10 8 8 
smučanje – deskanje 15 15 10 10 8 8 
smučanje - akrobatsko 15 15 10 10 8 8 
alpinizem 15 15 10 10 8 8 
športno plezanje 15 15 10 10 8 8 
boks 15 15 10 10 8 8 
judo 15 15 10 10 8 8 
karate 15 15 10 10 8 8 
ju-jitsu 15 15 10 10 8 8 
kickboks 15 15 10 10 8 8 
taekwon-do 15 15 10 10 8 8 
tenis  15 15 10 10 8 8 
namizni tenis 15 15 10 10 8 8 
badminton 15 15 10 10 8 8 
squash 15 15 10 10 8 8 
golf 15 15 10 10 8 8 
strelstvo 15 15 10 10 8 8 
lokostrelstvo 15 15 10 10 8 8 
kolesarjenje 15 15 10 10 8 8 
kegljanje 15 15 10 10 8 8 
balinanje 15 15 10 10 8 8 
športni ples 15 15 10 10 8 8 
drsanje – umetnostno 15 15 10 10 8 8 
hitrostno rolanje 15 15 10 10 8 8 
skeleton 15 15 10 10 8 8 
motociklizem –cestno hitrostni 15 15 10 10 8 8 
veslanje 15 15 10 10 8 8 
baseball 30 30 30 20 20 18 
hokej 30 30 30 20 20 22 
košarka 30 30 30 20 20 18 
nogomet 30 30 30 20 20 18 
odbojka 30 30 30 20 20 12 
odbojka na mivki 30 30 30 20 20 8 
rokomet 30 30 30 20 20 12 
vaterpolo 30 30 30 20 20 12 
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Športnih panog, ki niso navedene v zgornji tabeli se ne sofinancira na javnem razpisu. 
 
Skupno število točk za vse programe, vseh društev, ki s programi kandidirajo na razpis, se 
deli z višino sredstev, ki so v proračunu Mestni občini Kranj namenjene programom športa na 
lokalni ravni.  
Na ta način dobimo vrednost točke, ki jo nato množimo s številom točk, ki jih je posamezno 
društvo dobilo na osnovi prijavljenih programov. Sredstva so namenska za izvajanje 
programov (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov, tekmovanj,...) in se ne 
smejo koristiti za delovanje društva ali v kakršen koli drug namen. 
 
Sofinancira se društva katerih skupno število točk za vse programe preseže 600 točk. 
 
Zveze športnih društev na lokalni ravni (preglednica 9 v merilih; Zakon o športu, člen 7; 
NPŠ, 8) pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po programu, administracijo in najem 
prostorov. 
 
Merila za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Kranj so sestavljena tako, da 
upoštevajo načelo egalitarizma, kar pomeni, da so proračunska sredstva pod enakimi pogoji 
dostopna vsem izvajalcem športnih programov v Mestni občini Kranj (MŠZŠ – dokument št. 
703/KI-96 z dne 26.01.1996). 
 
Dodatne obrazložitve, ki niso zajete v tem tekstu so dodatno navedene ob preglednicah, ki so 
namenjene vrednotenju programov in prireditev. 
 

           PRILOGA 3 
 

PREGLEDNICE ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 
 

 
dejavnik  utež 

1. raven prireditve 
 

• mednarodna 1  
• mednarodna 2 
• mednarodna 3  
• državna  

1,9 
1,6 
1,3 
1,0 

2. prostor  • domicilni športni objekt 
• športni objekt – najem 
• javne površine (lahko zunanje)  

1,0 
1,4 
1,8 

3. trajanje • enodnevne 
• dvodnevne 
• večdnevne 

1,0 
1,2 
1,4 

4. starostna kategorija • člani - članice 
• mladi – nad 15 let 

1,0 
0,8 

5. staž prireditve • 4a izvedba 
• 5a – 9a izvedba 
• 10a izvedba 
• 11a, 12a ….. ponovitev 

1,0 
1,2 
1,2 
+0,05 (do 
max 2,0) 

 
 
Obrazložitve: 
Vrednost uteži se sešteva. Za razvrstitev do 14 mesta odločajo dejavniki: raven, trajanje, 
starostna kategorija ter staž prireditve s pripadajočimi utežmi. 
 
1. Raven prireditve 
Mednarodni rang dobi prireditev, kadar poleg slovenskih športnikov nastopijo tudi športniki 
iz tujine. Prireditev se šteje za  

- mednarodna 1, če je več kot  75 % športnikov iz tujine.  

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,32 cm, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja:
1, 2, 3, … + Začni pri: 1 +
Poravnava: Levo + Poravnano
pri:  0,63 cm + Tabulator za: 
1,27 cm + Zamik pri:  1,27 cm,
Tabulatorji:  -4,13 cm, Seznam
tabulatorjev + Ne pri  0,63 cm
+  1,27 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,44 cm, Prva vrstica:  0 cm,
Vrstična oznaka + Raven: 1 +
Poravnano pri:  0,63 cm +
Tabulator za:  1,27 cm + Zamik
pri:  1,27 cm, Tabulatorji: Ne
pri  1,27 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,32 cm, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja:
1, 2, 3, … + Začni pri: 1 +
Poravnava: Levo + Poravnano
pri:  0,63 cm + Tabulator za: 
1,27 cm + Zamik pri:  1,27 cm,
Tabulatorji:  -4,13 cm, Seznam
tabulatorjev + Ne pri  0,63 cm
+  1,27 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,32 cm, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja:
1, 2, 3, … + Začni pri: 1 +
Poravnava: Levo + Poravnano
pri:  0,63 cm + Tabulator za: 
1,27 cm + Zamik pri:  1,27 cm,
Tabulatorji:  -4,13 cm, Seznam
tabulatorjev + Ne pri  0,63 cm
+  1,27 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,32 cm, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja:
1, 2, 3, … + Začni pri: 1 +
Poravnava: Levo + Poravnano
pri:  0,63 cm + Tabulator za: 
1,27 cm + Zamik pri:  1,27 cm,
Tabulatorji:  -4,13 cm, Seznam
tabulatorjev + Ne pri  0,63 cm
+  1,27 cm

Oblikovano: Zamik: Levo: 
0,32 cm, Samoštevilčenje +
Raven: 1 + Slog oštevilčevanja:
1, 2, 3, … + Začni pri: 1 +
Poravnava: Levo + Poravnano
pri:  0,63 cm + Tabulator za: 
1,27 cm + Zamik pri:  1,27 cm,
Tabulatorji:  -4,13 cm, Seznam
tabulatorjev + Ne pri  0,63 cm
+  1,27 cm
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- mednarodna 2, če je več kot  50 %  in manj kot 75% športnikov iz tujine.  
- mednarodna 3, če je več kot  25 % in manj kot 50% športnikov iz tujine.  

Državni rang dobi prireditev, kadar nastopajo samo slovenski športniki oz. je športnikov iz 
tujine manj kot 25 %.  
Nastopajoči športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni zvezi. 
 
2. Prostor  
Domicilni športni objekt je prostor, v katerem športniki izvajajo proces treniranja (bazen je 
domicilni prostor za plavalce, atletski stadion za atlete ipd).  
Športni objekt – najem se šteje, kadar se za izvedbo prireditve mora najeti drugi podobni 
objekt (npr: neustrezna višina domicilne dvorane; premalo zahtevna plezalna stena; 
neustrezna atletska podlaga ipd.).  
Prireditve na javnih površinah (lahko zunanjih) se odvijajo na javnih površinah (kolesarske 
dirke po ulicah in cestah, odbojka na mivki izven organiziranega igrišča, rolanje po ulicah, 
lokostrelstvo na trgu ipd.).   
 
3. Trajanje prireditve 
Prireditve so enodnevne, dvodnevne in večdnevne. 
Prireditev v ekipnem športu traja en dan,  kadar nastopijo 4 ekipe. V kolikor nastopa 5 ali več 
ekip se šteje prireditev za dvodnevno oz. večdnevno. 
 
4. Starostna kategorija 
Starostni kategoriji sta dve – mladi nad 15 let in članska. 
 
5. Staž prireditve 
Prireditev se vrednoti na osnovi števila let, v katerih je bila izvedena. 
 
V ekipnih športih veljajo osnovna pravila: 

• v kolikor na prireditvi nastopita dve ekipi iz dveh klubov, ki imata sedež v Mestni 
občini Kranj, se ti dve ekipi obravnavata kot ena ekipa (in mora prireditelj za 
sofinanciranje prireditve kot enodnevne pripeljati vsaj še tri ekipe);  

• v kolikor na prireditvi nastopata dve ekipi, katerih igralci so člani istega kluba, se 
štejeta kot ena ekipa.«. 

 


