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OBRAZLOŽITEV:
Prva točka 16. člena novega Zakona o športu določa, da se pri izbiri programov oz. področij letnega
programa športa (v nadaljevanju LPŠ), uporabljajo predpisana merila. Tretja točka istega člena
določa, da podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni
določi Občinski svet.
8. poglavje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 določa, da so
pogoji in merila za razporeditev sredstev pogojeni z vrsto programov, kar je urejeno tudi v LPŠ. V tem
poglavju je nadalje določeno, da morajo biti v pripravo pogojev in meril za razporeditev sredstev LPŠ
na lokalnih ravneh vključeni predstavniki občinske športne zveze oziroma druge športne organizacije,
ki predstavljajo društveno delovanje na lokalni ravni.
V naši občini predlog meril vrednotenja programov Letnega programa športa predhodno obravnava
Sosvet za šport Občine Renče-Vogrsko kot občinski organ, pristojen za šport, saj nimamo občinske
športne zveze. Sosvet za šport je predlog obravnaval na seji dne 15. 3. 2018; v dostavljenem
predlogu meril je izvedel nekaj sprememb in dopolnitev ter k predlogu, v katerega so te dopolnitve in
spremembe smiselno umeščene, podal pozitivno mnenje.
V besedilu predloženih meril so te dopolnitve in spremembe umeščene na način, kot je to opredelil
Sosvet za šport.

RAZLOGI ZA SPREJETJE LETNEGA PLANA:
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Občine morajo sprejeti nova merila za vrednotenje programov LPŠ skladno z novim Zakonom o
športu in novim Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, saj so programi LPŠ drugače
določeni in razvrščeni, kot sta določala prejšnji zakon nacionalni program. Brez sprejetih novih meril,
usklajenih z novim zakonom in nacionalnim programom, ne bo mogoče vrednotiti in sofinancirati
programov športa v letu 2018, saj stara merila niso več skladna z veljavnim zakonom.

OCENA STANJA:
Sedaj veljavna merila niso usklajena s predpisano zakonodajo. Sprejeta nova merila predstavljajo
osnovo za javni razpis za sofinanciranje programov LPŠ, saj morajo biti merila obvezna priloga k
razpisni dokumentaciji, in so temelj vrednotenja prijavljenih športnih programov.
CILJI IN NAČELA:
Sofinanciranje programov na področju športa v letu 2018 bo potekalo skladno z veljavnimi predpisi in
LPŠ 2018, ki že upošteva novo razvrstitev programov LPŠ.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje programov na
področju športa, bodo razdeljena skladno z razpisom, vrtcu in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
pa neposredno s sklepom na podlagi najave Javnega zavoda.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Predlog meril:

MERILA IN POGOJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1. Splošno
V Letnem programu športa so opredeljeni izvajalci Letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ),
ki ob kandidiranju na javni razpis in ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili in pogoji (v nadaljevanju:
merila) natančneje določena merila in pogoji ter opredeljeni načini vrednotenja na naslednjih
področij športa:
- športni programi,
- športne prireditve.
Splošni pogoji:
- Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu prijavitelja, in sicer v njegovi
primarni športni panogi oziroma vadbeni skupini. Športnik, registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi (NPŠZ), ki izvaja programe v različnih športnih panogah, se vrednoti le v eni
športni panogi.
- Društva, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa
s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 30
točk.
- Na javni razpis lahko kandidirajo samo društva s sedežem v Občini Renče - Vogrsko.
- Vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
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Strokovni kader se v istem terminu upošteva samo v eni vadbeni skupini. V primeru, da
strokovni delavec istočasno vodi programa dveh ali več vadbenih skupin, se pri vrednotenju
upošteva samo ena vadbena skupina.
Višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu občine, na
proračunski postavki 1805
Na podlagi določil javnega razpisa se stroški prehrane, pijače, pogostitev, plač, formalnega
izobraževanja izvajalcev programov, potovanj, izletov, letovanj, prenočevanj, obdarovanj
članov in udeležencev, letne skupščine in drugih sej društev ter nakup opreme ne morejo
kriti iz dodeljenih razpisnih sredstev.
Prijavljene programe ocenjuje imenovana strokovna komisija na podlagi teh meril in
kriterijev.
Obseg programa se vrednoti v urah, za eno uro se upošteva šolska ura (45 minut).
Če je v vadbeni skupini udeleženih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša (= koeficient nepopolne skupine); če je v skupini udeležencev več,
to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
Tekmovalni športni programi:
- v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, in
v programih kakovostnega in vrhunskega športa, se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
Pogoji, merili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri
NPŠZ,
- vrednotijo se samo športniki, ki imajo stalno prebivališče v O RE-VO, (ne velja za VŠ),
- ekipe in/ali posamezniki morajo v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo javnega
razpisa dokazati udeležbo na najmanj 3 tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega
sistema NPZŠ, ali istovrstnega sistema v tujini na podlagi dokazil.

V teh merilih so uporabljene naslednje kratice:
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,
ZSpo – prejšnji Zakon o športu
ZŠpo – novi Zakon o športu
OŠ – osnovna šola,
VR - vrtec
O RE-VO – Občina Renče-Vogrsko,
OŠZ – občinska športna zveza,
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred.
2. Športni programi
Posamezne oblike športnih dejavnosti imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi,
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji, potrebam, željam in starosti. Športni programi so najbolj
izpostavljen del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno
športno vadbo.
Sofinancirajo se naslednji športni programi:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- šport invalidov
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športna rekreacija
šport starejših
prevoz na športne prireditve izven občine.

2.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (PŠVOM)
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 VR in OŠ, 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 javnem razpisu, ampak na podlagi neposrednega sofinanciranja.
2.1.1 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. Občina lahko sofinancira: strokovni kader (samo v
primeru, da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa in kadar ni plačan s strani MIZŠ),
najem oz. uporabo objekta za največ 60 ur objekta za skupino z največ 15 otrok, ter materialne
stroške za izvajanje programa vključno s stroški propagandnega gradiva.
Tabela 1:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Mali sonček
20
/
10
Naučimo se plavati
10
20
/
Ciciban planinec
10
/
10
Drugi športni programi
60
60
15
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.

Velikost
skupine
15
12
10
10

2.1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe, za
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina lahko sofinancira: materialne
stroške s propagandnim gradivom, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in
državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader (samo v primeru, da se programi izvajajo izven ur
rednega delovnega časa in kadar ni plačan s strani MIZŠ), najem oz. uporabo objekta za največ
80 ur objekta za skupino z največ 20 otrok.
Tabela 2:
Športni program
Zlati sonček
Naučimo se plavati
Krpan
Mladi planinec
Drugi športni programi

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
20
/
10
10
20
/
20
/
/
40
/
10
80
80
15

Velikost
skupine
20
20
20
15
10
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2.1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine
je dejavnost mladine od 15. leta starosti dalje, ki so prostovoljno vključeni v športne programe, za
skladen razvoj gibalnih sposobnosti mladostnikov. Občina lahko sofinancira: materialne stroške s
propagandnim gradivom, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih
šolskih prvenstvih, strokovni kader, najem oz. uporabo objekta za največ 80 ur objekta za skupino
z največ 10 udeleženci.
Tabela 3:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Drugi športni programi
80
80
15
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.

Velikost
skupine
10

2.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. V te programe se torej vključujejo mladi športniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Programi zajemajo
načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov. Izvajalci
teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo
programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport in OK-ZŠZ, ter druge zahteve NPŠZ. Programi so lahko razdeljeni v pet stopenj.
Občina lahko sofinancira stroške za najemnino objekta, stroške za strokovno izobražen oz.
usposobljeni kader in materialne stroški programa. Športne programe se vrednoti v obsegu
dejanskega izvajanja programa, vendar največ v obsegu, določenem v tabeli.
V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu,
se pri vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni delež točk. Programi, ki se izvajajo v
obseg, ki je manjši od minimalnega obsega, določenega v posameznem športnem programu, niso
predmet sofinanciranja.
Tabela 4:

Strokovni
kader v
urah** (1
točka/uro)
min. 90 ur
do 250

Objekt v urah
(1 točka/uro*
kor. fakt.

Materialni
stroški v
točkah

ŠTEVILO
SKUPINI
Kolektivni
(ekipni)
športi

min. 90 ur
do 250

10

min 120 ur
do 300

min 120 ur
do 300

min 140 ur
do 360

min 140 ur
do 360

OBSEG SOFINANCIRANJA
ŠPORTNI
PROGRAMI

Cicibani/ke
do 6 let
Mlajši
dečki/deklice
od 6 – 12 let
Starejši
dečki/deklice
od 12– 14 let

UDELEŽENCEV

V

Individualne
panoge

Miselne
igre

10

8

5

10

10

8

5

10

10

8

5

5
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Mlajši
min 160 ur
min 160 ur
10
10
8
5
mladinci/ke
do 420
do 420
od 14– 16 let
Starejši
min 180 ur
min 180 ur
10
10
8
5
mladinci/ke
do 500
do 500
od 16– 18 let
*Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.
**Opomba: V okviru obsega programa se upoštevajo ure redne vadbe programa, s katerim
izvajalec kandidira na razpisu, brez udeležbe na tekmovanjih.
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati
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 kategoriziranje športnikov Republike Slovenije«
(OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev
(mladinski razred, državni razred).
Tabela 5:
+---------+-------+----------+----------+-----------+----------+-------------|Bonus
| Vel. |Kategoriz.| Državni |EP-medalja |SP-medalja|

|točke
|skupine|
| prvaki |
|
|
|
| min +-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|
|
| ml. |dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip. |pos.|ekip.|
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|Indivi. |
1
| 10 | 15 | 25 | 75 | 100| 250 |150 | 350 |
|športi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
2.3 Kakovostni šport (KŠ)
V skupino kakovostnega športa uvrščamo športnike in športne ekipe v članskih starostnih
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na
mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter programi vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov
in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih
športnih panog na nacionalni ravni. Občina lahko sofinancira najemnino objekta.
Tabela 6:
OBSEG
SOFINANCIRANJA
ŠPORTNI PROGRAMI

Kolektivne panoge

Individualne panoge

ŠTEVILO
SKUPINI

UDELEŽENCEV

V

Objekt v
Materialni Kolektivni Individualne Miselne
urah (1
stroški v
(ekipni)
panoge
igre
točka/uro* točkah
športi
kor. fakt.
min. 200
10
10
8
8
ur
do 320
min. 200
10
10
8
8
ur
do 320
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Miselne igre

min. 200
10
10
8
8
ur
do 320
*Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.
Pri programu »Kakovostni šport« lahko kandidati 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
kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih
vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
Tabela 7:
+---------+-------+----------+----------+-----------+----------+-------------|Bonus
| Vel. |Kategoriz.| Državni |EP-medalja |SP-medalja|

|točke
|skupine|
| prvaki |
|
|
|
| min +-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|
|
| ml. |dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip. |pos.|ekip.|
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|Indivi. |
1
| 10 | 15 | 25 | 75 | 100| 250 |150 | 350 |
|športi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
2.4 Vrhunski šport (VŠ)
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, ki jih Zakon o športu opredeljuje kot
vrhunske športnike, oz., ki so v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot
člani društva in so s svojimi vrhunskimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika perspektivnega,
mednarodnega ali svetovnega razreda.
Občina lahko sofinancira najem in uporabo športnih objektov, ustrezno strokovno izobražen oz.
usposobljen kader ter priprave in udeležbo na evropskih/svetovnih tekmovanjih.
Tabela 8:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
Velikost
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški priprav skupine
(1 točka/uro)
fakt.
in udeležbe
Individualne panoge
1200
1200
100
6
Kolektivne panoge
1200
1200
500
10
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1
2.5 Šport invalidov
v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne tako psihosocialne kot športne učinke. Programi
za invalide se izvajajo z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni
občine se financira strokovni kader, najem oz. uporabo pobjekta in materialni stroški za 60 - 80
urne programe na skupino z 10 invalidi. Programi, v katerih je udeleženih manj kot 5 invalidov, niso
predmet financiranja.
Tabela 9:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Celoletni 60 – 80 urni
60 - 80
60 - 80
10
programi

Velikost
skupine
10
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2.6 Športna rekreacija
Športna rekreacija občanov predstavlja različne organizirane športne dejavnosti odraslih,
usmerjene v aktivno in koristno izrabo prostega časa, ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Na
ravni občine se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, in sicer stroške
najemnine oz. uporabe objekta, in materialne stroške. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Tabela 10:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Celoletni 60 – 80 urni
60 - 80
60 - 80
10
programi
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.

Velikost
skupine
10

2.7 Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti in razširjenih družin, pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume skupino
starejših oseb in vnukov. Na nivoju občine se sofinancira programe za šport starejših, ki
zagotavljajo vsaj dve uri na teden brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti za starejše
in razširjene družine. Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za skupine z najmanj 10
oseb, starih najmanj 65 let, ali 10 oseb, članov razširjene družine, in materialne stroške. Programa
skupine, v kateri je manj kot 8 udeležencev, se ne sofinancira.
Tabela 11:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Celoletni 60 – 80 urni
60 - 80
60 - 80
10
programi
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.
Preglednica 1:
ZAPRTI OBJEKTI
Športna dvorana, večja od telovadnice – samo za tekme
Telovadnica OŠ Renče
Dvorane krajevnih skupnosti, učilnice, klubski prostori
Pokriti bazeni
Pokrito balinišče
Plezalna stena
ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI
Veliko nogometno igrišče
Manjša igrišča in otroška igrišča
Igrišče za odbojko na mivki
Asfaltne ploščadi
Balinišče in škuljišče
Planinske poti, taborni prostori

Velikost
skupine
10

FAKTOR
3,5
2,5
0,8
2,5
0,5
0,5

0,8
0,5
0,3
0,3
0,4
0,1

8

16. točka
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Konjeniški poligoni

0,3

3. Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve pomenijo se štejejo kot pomembni dogodki organizacijske kulture športa z
vplivom na promocijo občine, saj imajo velik vpliv na turizem in gospodarstvo, pa tudi velik pomen
za razvoj in negovanje športne kulture.
Občina lahko sofinancira mednarodne, državne, regijske, medobčinske in občinske večje športne
prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport na območju Občine Renče - Vogrsko.
Občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni
material, sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50 % stroškov.
Iz občinskega proračuna se organizatorju sofinancira samo eno večjo prireditev letno, ki je
organizirana na območju občine Renče - Vogrsko. Prednost imajo mednarodne in tradicionalne
prireditve.
Za vrednotenje večjih športnih prireditev in množično športno rekreativnih prireditev se upoštevajo
kriteriji: obseg programa, kvalitetni nivo prireditve (občinski, regionalni, državni,…), število
udeležencev na prireditvi in tradicija.
Tabela 12:
Število udeleženih
Nivo prireditve/
dodeljene točke
Občinski/medobčinski

Do 25
udeleženih
10

26-50
udeleženih
20

51-75
udeleženih
30

76-100
udeleženih
40

101-150
udeleženih
50

nad 151
udeleženih
70

Državni

20

40

60

80

100

130

Mednarodni

30

50

70

90

110

150

Dodatne točke:
- za 10 kratno izvedbo
- za 20 kratno izvedbo
- za 30 kratno izvedbo

30 točk
50 točk
70 točk

3.1 Prevoz na večje športne prireditve
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi prevoze na športne prireditve izven občine, če je
tako opredeljeno v Letnem programu športa za tekoče proračunsko leto. Občina sofinancira stroške
avtobusnega prevoza na športne prireditve izven občine preko javnega razpisa do 1000 točk na
društvo v tekočem proračunskem letu. Športna društva imajo pravico kandidirati za ta sredstva, če
je v njegove programe vključenih najmanj 25 šoloobveznih otrok.
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