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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
I. VSEBINA DOKUMENTA
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šmarješke Toplice so
opredeljeni izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki ob
izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje
javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila)
opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1.
2.
3.
4.

športni programi,
razvojne dejavnosti v športu,
organiziranost v športu,
športne prireditve.

Za športne programe, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu ter športne
prireditve se z merili uveljavlja sistem točkovanja.
Posamezno področje je ovrednoteno kot vsota točk izračunanih na osnovi meril in na
JR oddanih prijav izvajalcev. Finančna vrednost posameznega področja je zmnožek
med vsoto točk in aktualno vrednostjo točke za posamezno področje športa glede na
v LPŠ predvidena sredstva za to področje.
II.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
 splošno opredelitvijo področja po Nacionalnem programu
nadaljevanju: NPŠ) ter
 predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
III.

športa

(v

POSEBNI POGOJI

V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega
proračuna občine veljajo naslednji pogoji:
 izvajalci lahko svoje tekmovalce oziroma člane prijavijo samo v enem od
športnih programov, ki ga prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke,
mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega
pouka oziroma izobraževalnega sistema (niso sofinancirani s strani
pristojnega ministrstva),
 višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu
občine, na proračunski postavki 18050 Sofinanciranje programov in projektov
na področju športa,
 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov občina ne
sofinancira stroškov hrane, pijače in hotela ter stroškov zbora članov,
 programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi teh meril in
kriterijev.
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UPORABA KRATIC

Razlaga pomena kratic, uporabljenih v merilih:
DL – državna liga,
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
JR – javni razpis,
LPŠ- letni program športa,
NPŠ- nacionalni program športa,
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza,
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez,
OŠ – osnovna šola,
OŠZ – občinska športna zveza,
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski
razred,
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.
V.

MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam
ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj
opazen del športa in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno
celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60
minut.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev
glede:
 predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
- če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša (= koeficient popolnosti skupine),
- če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa,
 uporabe športni panogi ustreznega športnega objekta:
(= korekcija športni objekt),
Tabela 1: Športni objekti
ŠPORTNI OBJEKTI
Bazen
Športna dvorana
Zunanje športne površine
Balinišče
Druge notranje površine
Druge zunanje površine

korekcijski faktor
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

 vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega
strokovnega kadra: (=korekcija strokovni kader)
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Tabela 2: Strokovni kader
STROKOVNI KADER
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
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korekcijski faktor
0,5
1
1,5

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni
pogoji:
 športni programi splošno:
- isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem
športnem programu,
 netekmovalni športni programi:
- v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih
športnih dejavnostih, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših
se vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme
Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ)
 tekmovalni športni programi:
- v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in kakovostnega športa se vrednotijo le športniki, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS registrirani pri NPŠZ,
- vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost
organizirano in tekmujejo vsaj v treh starostnih kategorijah, razen v
panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti pogoja ni mogoče izpolniti,
- ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3)
tekmovanjih.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
Izvajalci LPŠ so lahko razvrščeni v tri (3) skupine:
 izvajalci programov v individualnih športnih panogah,
 izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah,
 izvajalci programov v miselnih igrah.
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za športne programe dodatno
opredeli:
- področja in obseg sofinanciranja športnih programov (kateri športni
programi in v kolikšni meri se vrednotijo in sofinancirajo),
- maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih
športnih programih (koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu
znotraj razpisanega programa),
- popravek obsega razpisanih športnih programov (spremembo priznanega
števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov),
- korekcijo vrednotenja športnega objekta (glede na dejansko uporabo
športnega objekta),
- korekcijo vrednotenja strokovnega kadra (glede na dejansko stopnjo
izobrazbe in/ali usposobljenosti),
- korekcijo vrednotenja materialnih stroškov športnih programov.
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1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna ŠVOM)
Opredelitev področja po NPŠ
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih
dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja.
Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke
in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del
uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se
pretežno izvajajo v zavodih VIZ, so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati
sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se
programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so
financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planinca) niso predmet sofinanciranja
po LPŠ občine.
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe
športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa.
Tabela 3: Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

Materialni
stroški

Št.
udeležencev v
skupini

Mali sonček

20 ur

/

10 točk

15

Krpan

20 ur

/

/

10

Naučimo se plavati

10 ur

20

/

12

Ciciban planinec*

10 ur

/

10 točk

10

Drugi prostočasni športni programi

60 ur

60 ur

/

10

ŠPORTNI PROGRAM

b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Je redna dejavnost otrok od 6. leta do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
program športa.
Tabela 4: Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

Zlati sonček

20 ur

/

10 točk

20

Krpan

20 ur

/

/

20

Naučimo se plavati

10 ur

20

/

20

Mladi planinec*

48 ur

/

10 točk

15

Drugi prostočasni športni programi

80 ur

80 ur

/

15

ŠPORTNI PROGRAM

Materialni
stroški

Št.
udeležencev v
skupini
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c) Prostočasna športna vzgoja mladine
Je športna dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo
v programe športa.
Tabela 5: Prostočasna športna vzgoja mladine
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM
Drugi prostočasni športni programi

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

Materialni
stroški

Št.
udeležencev
v skupini

80 ur

80 ur

/

12

1.2. Obštudijske športne dejavnosti
Opredelitev področja po NPŠ
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo
intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega
načina življenja. Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različne organizirane in
samoorganizirane (pri samoorganiziranih oblikah se študentom zagotovi le prostor za
izvajanje športnih dejavnosti) oblike športnih dejavnosti v kraju študija in v domačem
kraju bivanja študenta.
Tabela 6: Obštudijske športne dejavnosti
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM
Obštudijske športne dejavnosti

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

Materialni
stroški

Št.
udeležencev
v skupini

60 ur

60 ur

/

12

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Opredelitev področja po NPŠ
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo
športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s
prirojenimi ni/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti
za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi
promocijske športne programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
Tabela 7: Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
Št.
(1točka/uro*kore. Materialni udeležencev
fakt.)
stroški
v skupini

Celoletni športni programi otrok

60 ur

60 ur

/

5

Celoletni športni programi mladine

60 ur

60 ur

/

5
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1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Opredelitev področja po NPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo
zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za
mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge
zahteve NPŠZ.
Tabela 8: Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
OBSEG SOFINANCIRANJA
PROGRAMA

ŠPORTNI
PROGRAM
Cicibani/
cicibanke
(do 6 let)
Ml.
dečki/deklice
(od 6 do
12 let)
St.
dečki/deklice
(od 12
do
14 let)
Ml.
mladinci/mla
dinke
(od 14 do
16 let)
St. mladinci/
mladinke
(od 16
do 18 let)

Strokovni
kader

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI

Športni
objekt

1točka/ Materialni Nogomet
stroški
(1
uro*kor
točka/uro) e. fakt.)

Mali
nogomet

Nogomet

Individualn
e panoge

10

8

10

8

Miselne
igre

min 90 ur

min 90
ur

10 točk

10

10

min 120 ur

min 120
ur

10 točk

10

10

min 140 ur

min 140
ur

10 točk

10

10

10

8

8

min 160 ur

min 160
ur

10 točk

10

10

10

8

8

min 180 ur

min 180
ur

10 točk

10

10

8

8

10

8

8

1.5. Kakovostni šport (KŠ)
Opredelitev področja po NPŠ
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na
mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova
državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter
OKS-ZŠZ.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje
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število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega
okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Tabela 9: Kakovostni šport
OBSEG SOFINANCIRANJA
PROGRAMA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI

Športni
objekt

ŠPORTNI
PROGRAM

Strokovni
kader

1točka/ Materialni Nogomet
stroški
uro*kor
e. fakt.)

Mali
nogomet

Kolektivne
panoge

2 točki/uro

Min 240
ur

/

10

10

Individualne
panoge

2 točki /uro

min
240ur

/

10

10

Miselne igre

2 točki/uro

min 240
ur

/

10

10

Nogomet

Individualn
e panoge

10

8

10

8

10

8

Miselne
igre

8

8

8

1.6. Vrhunski šport (VŠ)
Opredelitev področja po NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so
v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS
dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega
razreda (MR).
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira:
 za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
 v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani
vrhunski športniki,
 in sicer najem objekta in strokovni kader za do 1200 ur programa.
Kandidirajo lahko tista športna društva, katerih športniki so na dan objave javnega
razpisa na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji po
kategorijah OKS ZŠZ, in sicer mora vsaj eden od športnikov v skupini imeti priznan
status perspektivnega, mednarodnega, državnega ali svetovnega razreda.
Tabela 10: Kategorizacija športnikov
ELEMENT VREDNOTENJA:
Število priznanih dodatnih
DOSEŽENA STOPNJA
točk
KATEGORIZACIJE
Najem objekta (točk/uro)
1
Strokovni kader (točk/uro)
1
Športnik/ica svetovnega razreda
100 točk/športnika
Športnik/ica mednarodnega razreda
80 točk/športnika
Športnik/ica državnega razreda
60 točk/športnika
Športnik/ica perspektivnega razreda
40 točk/športnika
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1.7. Šport invalidov (ŠI)
Opredelitev področja po NŠP
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne
(rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja)
učinke. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih
športnih dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih
aktivnosti med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni
športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
Tabela 11: Šport invalidov
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni program

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

Materialni
stroški

Št.
udeležencev
v skupini

60 ur

60 ur

/

5

1.8. Športna rekreacija
Opredelitev področja po NPŠ
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega
športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega
časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na
rekreativnih tekmovanjih.
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma
največ 60 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne
vadbe netekmovalnega značaja.
Tabela 12: Športna rekreacija
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni program občanov do 65
let

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

60 ur

60 ur

Materialni
stroški
/

Št.
udeležencev
v skupini
12

1.9. Šport starejših (ŠŠta)
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim
65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina«
razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. Celoletni programi športne rekreacije
potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno.
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Tabela 13: Šport starejših
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni program občanov nad 65
let

Strokovni
kader
(1 točka/uro)

Športni objekt
(1točka/uro*kore.
fakt.)

60 ur

60 ur

Materialni
stroški

Št.
udeležencev
v skupini

/

12

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Opredelitev področja po NPŠ
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi
izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema,
medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu
RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno
izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči
delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že
izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo
nadgraditi svoje znanje.
Prijavljeno izobraževanje se financira maksimalno do višine predloženega računa za
izobraževanja, kar prijavitelj dokazuje s kopijo plačanega računa, fotokopijo potrdila
oz. licence ter potrdilom o plačilu. Ne sofinancira se stroškov hrane, pijače in hotela.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi na usposabljanje in izpopolnjevanje največ pet (5)
različnih oseb.
Tabela 14: Usposabljanje in izpopolnjevanje

Število
točk/udeleženca

Izpopolnjevanje
(licenciranje)
5

OBSEG SOFINANCIRANJA
Usposabljaje
Usposabljaje
(stopnja 1)
(stopnja 2)
10

Usposabljaje
(stopnja 3)

15

20

3.2. Založništvo v športu
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih
periodičnih in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo
športnih dejavnosti.
Tabela 15: Založništvo v športu
Reklamno
gradivo

OBSEG SOFINANCIRANJA
Občasne
publikacije

Strokovna
literatura

Število projektov

1

1

1

Št. točk/projekt

5

10

15
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3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Opredelitev področja po NPŠ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi
ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato
je pomemben segment LPŠ.
3.1. Delovanje športne zveze
Kriterije sofinanciranja delovanja športne zveze in višino proračunskih sredstev se
lahko opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.2. Delovanje športnih društev/organizacij
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni
meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela
športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik
športa.
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu,
da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Merila določajo tri (3) različne kriterije za vrednotenje delovanja društev:
 leta neprekinjenega delovanja društva,
 člani društva s plačano članarino,
 registrirani tekmovalci pri NPŠZ.
Tabela 16: Delovanje športih društev/organizacij

Št. točk/leto delovanja
Št. točke/član in registriranega
tekmovalca
Mak. število točk

OBSEG SOFINANCIRANJA
Tradicija
članstvo s
registrirani
leta delovanja
plačano
tekmovalci
članarino
5
/
/
/
1
2
150

150

150

4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Opredelitev področja po NPŠ
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na
promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in
pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in
pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo kriteriji: obseg programa (priznano
število točk), kvalitetni nivo prireditve (občinski, regionalni, državni,…), število
udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).
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Sofinancirajo se stroški športne prireditve, ki se odvija v občini. Organizacija
večdnevne prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev.
Organizacija več programov v enem dnevu se šteje za eno športno prireditev.
Tabela 17: Športne prireditve

OBSEG SOFINANCIRANJE
51-75
76-100
udeležencev udeležence
v

izvedba prireditve
OBČINSKEGA
pomena

do 25
udeležencev

26-50
udeležence
v

Točke/prireditev
izvedba prireditve
MEDOBČINSKEGA
pomena

10
do 25
udeležencev

20
26-50
udeležence
v

30
51-75
udeležencev

Točke/prireditev
izvedba prireditve
DRŽAVNEGA
pomena

20
do 25
udeležencev

40
26-50
udeležence
v
/

Točke/prireditev

/

101-150
udeležence
v

nad 151
udeležence
v

40
76-100
udeležence
v

60
101-150
udeležence
v

80
nad 151
udeležence
v

60
51-75
udeležencev

80
76-100
udeležence
v

120
101-150
udeležence
v

160
nad 151
udeležence
v

160

200

280

400

Število udeležencev predstavlja število aktivnih udeležencev na športni prireditvi. V
kolikor število udeležencev še ni znano, se upošteva predvideno število udeležencev.

