
 



Soflnancira se strokovni kader in Sportni objekt za LO-urni program udenja
plavanja, za skupine z najved 10 udeleZenci.

. Drugi 60-urni Sportni programi
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 60 urni program za skupine
z najmanj 10 udeleienci.

1,2. Sportna vzgoja 5oloobveznih otrok

1.2.1. Interesna Sportna vzgoja Soloobveznih otrok

Ovrednoteni so iportni programi Soloobveznih otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki so
prostovoljno vkljudeni v programe Sporta in sicer:

Sportni program >>Zlati sondek< - program B, C in D
Sofinancirajo se materialni stroiki za izvedbo programa (propagandno

gradivo).

5portni program >>Krpan< - programi bronasta, srebrna in zlata medalja
Sofinancirajo se materialni stroSki za izvedbo programa (propagandno

gradivo).

Akcija >>Naudimo se plavati<
Soflnancira se strokovni kader in Sportni objekt za 20-urni program udenja
plavanja, za skupine z najved 10 udeleZenci.

Solska Sportna tekmovanja na obdinskem nivoju
Sofinancira se organizacija in izvedba Solskih Sportnih tekmovanj na osnovnem
nivoju in strokovni kader za Solske ekipe za 20-urni program vadbe za skupine
z najmanj 2a udelezenci, ki se udeleiijo Solskih Sportnih tekmovanj na
osnovnem nivoju.

Solska Sportna tekmovanja nad obdinskim nivojem
sofinancira se udeleZba Solskih ekip na podroinih, regijskih in driavnih
Sportnih tekmovanjih ter strokovni kader za Solske ekipe za 1O-urni program
vadbe za skupine z najmanj 20 udeleienci, ki se uvrstijo na podrodno in/ali
drZavno tekmovanje in sicer za vsako stopnjo tekmovanja posebej.

Drugi B0-urni programi
ovrednoteni so Sportni programi otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki se s
Sportno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno znotraj izbranega Sportnega
druitva in se ne vkljudujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panoinih zvez.

Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za B0 urni program za skupine
z najmanj 10 udeleZenci.



L.2.2.5portna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport

Ovrednoteni so SporLni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne znadilnosti in visoko motivacijo, da bi postali
vrhunski Sportniki. Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih dolodi nacionalna panoina
SporLna zveza v dogovoru z M55 in OKS-Z5Z. Programi so razdeljeni na naslednje
starostne stopnje:

. Cicibanke, cicibani (CIICE): do 11. Ieta starosti
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 240-urni Sportni program za
tekmovalne skupine otrok s 6 do L2 udeleZenci.

. MlajSe deklice, mlaj5i dedki (MDE/MDI): do 13. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 240 do 400-urni Sportni
program za tekmovalne skupine otrok z 4 do IG udeleZenci.

. Starejie deklice, starejii dedki (SDE, SDI): do 15, leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 3A0 do 800-urni Sportni
program za tekmovalne skupine otrok z 4 do 16 udeleZenci.

Za vse tri starostne stopnje so materialni stroSki programa, meriWe in spremljanje
treniranosti ter nezgodno zavarovanje ovrednoteni v razvojnih in strokovnih nalogah v
iportu.

L.2.3. Spoftna vzgoja otrok s posebnirni potrebami

Ovrednoteni so Spottni programi, ki za uspednejSo socialno integracijo, polnejie
bogatejie iivljenje vkljudujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami
razvoju, invalidi) v starosti do 15. let,

. Drugi B0 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za B0-urni program za skupine
otrok z najmanj 5 udeleienci.
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1.3. Sportna vzgoja mladine

1.3,1. Interesna Sportna vzgoja mladine

Ovrednoteni so Sportni programi mladine v starosti od 15, do 19. leta, ki so
prostovoljno vkljudeni v programe Sporta in sicer:

. Solska Sportna tekmovanja nad obdinskim nivojem



Sofinancira se udeleiba Solskih ekip na drZavnih Sportnih tekmovanjih in
strokovni kader za 2}-urni program vadbe za skupine z najmanj 20 udeleienci,
ki se udeleZ'rjo Solskih Sportnih tekmovanj na driavnem nivoju.

. Drugi 80-urni programi
Ovrednoteni so SporLni programi mladine v starosti od 15. do 19. leta, ki se s
Sportno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno znotraj izbranega Sportnega
druStva in se ne vkljudujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panoinih zvez.

Sofinancira se strokovni kader in 5portni objekt za B0 urni program za skupine
z najmanj 10 udeleZenci,

L.3'2' Spoftna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport

Ovrednoteni so Sportni programi mladine od 15. do 19. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne znadilnosti in visoko motivacijo, da bi postali
vrhunski Sportniki. Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in
druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih dolodi nacionalna panoZna
Sportna zveza v dogovoru z M55 in OKS-252. Programi so razdeljeni na naslednji
stopnji:

. Mlajie mladinke, mlajSi mladinci (MME, MMI): doIT.leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 4AO do 1100-urni Sportni
program za tekmovalne mladinske skupine s 3 do 16 udeleienci.

. StarejSe mladinke, starejSi mladinci (SME, SMI): do 19. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 40A do 1100-urni Sportni
program za tekmovalne mladinske skupine s 3 do 16 udeleienci.

1.3.3. Spo*na vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Ovrednoteni so Sportni programi, ki za uspeinejSo socialno integracijo, polnejSe in
bogatej5e Zivljenje vkljudujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v
razvo)u, invalidi) v starosti od 15. do 19, leta.

. Drugi 80 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in 5poftni objekt za 80-urni program za skupine
mladih z najmanj 5 udeleZenci.

Ovrednoteni so Sportni programi Studentov, ki predstavljajo dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k bogasWu telesnega in duievnega zdravja ter integriteti
osebnosti.



. 80 urni programi v izbranih Sportnih panogah
sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 80-urni program za
organizirane skupine Studentov z najmanj 10 udeleZenci.

Ovrednoteni so Sportni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati in izboljSevati
celostni zdravstveni status, humanizirati dlovekovo Zivljenje in zmanjSevati negativne
posledice danainjega Zivljenja in dela. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno
izrabo dlovekovega prostega dasa.

. B0 urni programi odraslih
Sofinancira se 5poftni objekt za B0-urni program za skupine odraslih z najmanj
10 udeleZenci.

. B0 urni programih starejdih od 65 let
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za 80-urni program za skupine
odraslih z najmanj 10 udeleZenci,

. B0 urni programi socialno in zdravstveno ogroZenih skupin
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za BO-urni program za skupine
odraslih z naimani 10 udeleZenci,

4, Kakovostni Sport

Ovrednotene so priprave in Sportna tekmovanja dlanskih ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih moZnosti za vkljuditev v
programe vrhunskega Sporta in ki jih program Sportne rekreacije ne zadovoljuje, so
pa pomemben dejavnik razvoja 5porta, V okviru teh programov gre za nastope
posameznikov in ekip na uradnih tekmovanjih panoZnih Sportnih zvez do naslova
drZavnega prvaka.

. 480 urni programi kakovostnega Sporta odraslih
Sofinancira se Sportni objekt za 480 urni program za tekmovalne skupine
odraslih z 2 do 16 udeleZenci.

5. Vrhunski Soort

Ovrednoteni so dportni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja Sportnikov, ki
imajo po merilih OKS-ZSZ priznan status mladinskega, drZavnega, perspektivnega,
mednarodnega ali svetovnega razreda.

. Do 1200 urni programi vrhunskega Sporta
Sofinancirajo se Sportni programi kategoriziranih Sportnikov glede na doseien
status kategorizac'lje do najved 1200 ur.



5. Spoft invalidov

Ovrednotena je Sportna dejavnost invalidov, ki je prvenstveno namenjena ohranjanju
gibalnih sposobnostih, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju
invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s Sportom.

. B0 urni programi invalidov
Sofinancira se strokovni kader in Sportni objekt za B0-urni program za skupine
odraslih z najmanj 5 udeleZenci.

Sistem in obseg sofinanciranja Sportnih programov navedenih v todkah od vkljudno 1, do
vkl judno 6.  sta dolodena v preglednicah 1. ,  2. ,2.1. ,2.2. ,  2.3. ,  2.4.  in 2.5.

7, Razvojne in strokovne nalose v 5po*u

T.L,IzobraZevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu

Ovrednoteni so programi izobraievanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
kadrov, ki se jih udeleiujejo in izvajajo posamezni izvajaici. Programi usposabljanja
morajo biti verificirani pri Strokovnem svetu za Sport RS ali drugih ustreznih
strokovnih svetih.

Sofinancirajo se stroSki izobraievanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih kadrov v 5ooftu.

7.2. Sportno rekreativne in prornocijske prirediWe

Ovrednotene so obdinske, medobdinske, drZavne in druge tradicionalne Sportne
prirediWe, ki imajo namen pospeievati motivac'rjo za Sportno aktivnost in imajo
promoc'rjski udinek za 5poft, gospodarstvo in turizem v obdini in jih organizirajo
izvajalci programov.

Sofinancirajo se materialni in organizac'rjski stroSki iportnih ali rekreativnih
prireditev obdinskega ali driavnega znadaja ter stroiki prireditev
promocijskega znadaja.

7,3, Delovanje druitev in zvez druStev na nivoju lokalne skupnosti

Sportna druiwa so osnovne Sportne organizacije, ki se zdruiujejo v obdinske iportne
zveze na lokalni ravni in v nacionalne panoZne zveze na nacionalni ravni. V letnem



programu Sporta se dolodi del sredstev za pokrivanje stroSkov tehnidnega in
administrativnega delovanja druitev in zvez. SredsWa se ovrednotijo na podlagi
evidence dlanov druStva s pladano dlanarino, evidence o registriranih tekmovalkah/cih
druStva, razdirjenosti in tradicije druitva, Stevila mlajSih tekmovalnih selekcij,
uspeinosti nastopanja dlanskih ekip in skupnega Stevila tekmovalnih nastopov
posameznih Sportnikov.

Sofinancirajo se materialni stroiki delovanja druitev in zvez.

7'4' spremljanje pripravljenosti Sportnikov in svetovarna dejavnost

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti Sportnikov in svetovanje pri pripravi
treninga pomeni humanizacijo pri delu s Sportniki in je temelj uspeinosti v Sportu. V
letnem programu Sporta se dolodi del sredstev za dejavnosti zdravniSkih pregledo4
testiranj in svetovanj pri pripravi treningov.

soflnancirajo se stroSki ugotavljanja zdravstvenega statusa iportnikov,
ugotavljanje ravni treniranosti Sportnikov in spremljanja njihovega razvoja.

7.5. Informacijski sistem na podrodju Sporta

V letnem programu Sporta se dolodi del sredstev za vzdrievanje in razvijanje
informacijskega sistema na podrodju Sporta. Ovrednoteno je izvajanje programov
izdelave informacijskih baz (podatki s podroija organiziranosti, financiranja Sporta,
Sportnih objektov..,), ki se uporabljajo v Sportu,

Sofinancirajo se programi vzdrievanja in razvijanja informacijskih sistemov v
Sportu.

7.6, PrEznanja Sportnikom in Sportnim delavcem

V letnem programu 5porta se dolodi del sredstev za priznanja Sportnikom, ekipam in
Sportnim delavcem, Priznanja v Sportu se vsako leto podelijo na osnovi veljavnega
pravilnika o podeljevanju priznanj Sportnikom.

sofinancirajo se stroiki priznanj in izvedbe prirediwe s podelitvijo priznanj.

7 .7 . TaloiniSka dejavnost

V letnem programu Sporta se dolodi del sredstev za zaloZnisko dejavnost.
Ovrednotena je dejavnost izdajanla in nakupa strokovne literature in drugih
periodidnih in obdasnih Sportnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo
Spoftnih dejavnosti.



Sofinancirajo se stro5ki nakupa strokovne Sportne literature in izdajanja
periodidnih in obdasnih Sportnih publikacij.

7,8, Mednarodna dejavnost

Mednarodne Sportne prireditve pospe5ujejo motivacijo za Sportno aktivnost,
spodbujajo mednarodno Sportno sodelovanje in imajo promocijski udinek za 5port,
gospodarstvo in turizem. V letnem programu Sporta se dolodi del sredstev, ki se jih
nameni za mednarodno Sportno sodelovanje s pobratenimi mesti.

Sofinancirajo se stroSki mednarodnega SporLnega povezovanja s pobratenimi
mesti.

Sistem in obseg sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog v iportu navedenih v todki 7 sta
dolodena v preglednici Stevilka 3.

II. POSEBNI POGOJI IN ZAHTEVE

V teZnji po izenadevanju pogojev vseh izvajalcev programov Sporta v obdini Kodevje in hkrati
po dodatnem stimuliranju tekmovalno uspeinejiih skupin so-v nadaljevanju opredeljeni
posebni pogoji, ki natandnej6e dolodajo vrednotenje Sportnih programov v obdini Kodevje.

1. RazvrSdanje Sportnih panog v skupine

Zaradi specifidnosti vsebin Sportnih programov so Sportne panoge razvridene na
naslednje skupine:

. izvajalci programov v individualnih Sportih, v katerih dportniki v uradnih
tekmovalnih sistemih NPZ tekmuj eJo za naslov drZavnega prvaka

. izvaJalci programov v kolektivnih Sportih, v katerih Sportniki v uradnih
tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov drZavnega prvaka

. izvajalci razlidnih Sportno-rekreativnih programov

. drugi izvajalci (miselne igre, taborniki, planinci...)
Kriteriji za ugotavljanje raz5irjenosti Sportne panoge so smiselno zajeti v poglavju
Razvojne in strokovne naloge - delovanje druStev in zvez (preglednica 3),

Kriteriji za ugotavljanje uspeinosti Sportne panoge so smiselno zajeti v poglavju
Posebni pogoji in zahteve - toika 3. (Razvridanje skupin v kakovostne nivoje).



2. Potrebno Stevilo udelezencev v vadbeni skupini (pregrednica 2.1.)

Zaradi specifidnih zahtev Sportnih panog in programov glede potrebnega Stevila
udeleZencev v tekmovalnih ali rekreacijskih skupinah je v preglednici 2.1. okvirno
dolodeno potrebno minimalno Stevilo udeleZencev posameznega Sportnega programa.
V kolikor prijavljeni Sportni program tega Stevila ne dosega, se Stevilo todk
proporcionalno zniZa.

de v Sportnem programu sodeluje vedje Stevilo udeleZencev, kot je dolodeno s
preglednico, Stevilo todk ostane nespremenjeno.

Izvajalci Sportnih programov svoje tekmovalce/ke oziroma dlane/ice lahko prijavijo
samo v enem od Sportnih programov, ki ga prijavljajo in izuajajo.

Vadbene skupine se, tam kjer je to moZno, lahko oblikujejo meiano glede na spol.

Glede na starost so mlaj5i udeleZenci/ke Sportnih programov izjemoma lahko
prijavljeni zgolj v eni starostni kategoriji navzgor. StarejSi udele2enci/ke ne smejo biti
prijavljeni za mlajie starostne kategorije.

3, Razvrddanje skupin oz. ekip v kakovostne nivoje (preglednica 2.2.)

Sportne panoge so s tem pravilnikom razvridene v razlidne kakovostne nivoje, kriterij
za razvridanje pa je doseien tekmovalni rezultat. RazvrSdanje v kakovostne nivoje se
uporablja pri Sportnih programih otrok in mladine, ki so usmbrjeni v kakovostni in
vrhunski Sport ter pri kakovostnem in vrhunskem Sportu odraslih. Kriteriii za
razvrstitev v kakovostne nivoie so:

1.. nivo: MEDNARODNI RANG Kolektivne Sportne panoge:

1. ali 2. mesto na uradnem DP (osvojitev naslova
drZavnega prvaka/podprvaka); nastopanje na tekmah
evropskega pokala.

Individualne 5portne panoge in miselne igre:

Vsaj 1 kategoriziran Sportnik v skupinl (dlani drZavnih
selekcij pod okriljem NPZ); nastopanje na tekmah
evropskega pokala.

2. nivo: DMAVNI RANG I Kolektivne iportne panoge:

Nastopanje ekipe v 1, driavni ligi po rangu (tekmovanje za
naslov DP oz. kondna uvrstitev od 3. do 12, mesra v
drZavi).

Individualne Sportne panoge in miselne igre:

Vsaj 2 Sportnika v skupini uvrSdeni v prvi polovici



nastopajodih na uradnem DP (ali na uradni jakostni lestvici
NPN.

3. nivo: DRZAVNI RANG 2 Kolektivne 5portne panoge:

Nastopanje ekipe v 2. drZavni ligi po rangu (tekmovanje za
uvrstitev v 1. DL oz. kondna uvrstitev med 13. in 24.
mestom).

Individualne 5portne panoge in miselne igre:

Vsaj 2 Sportnika v skupini, ki so nastopili na uradnem Dp
(ali so uvrideni na uradni jakostni lestvici NpZ).

4. nivo: REGIJSKI RANG Kolektivne Sportne panoge:

Nastopanje ekipe v 3. drZavni ligi po rangu ali v niZjih ligah
pod okriljem NPZ oz. uvrstitev pod 25. mestom v drLavi.

Individualne Sportne panoge in miselne igre:

Nastopanje na uradnih tekmovanjih niijega ranga pod
okriliem NPZ.

Tekmovalnim skupinam, ki sicer sodijo med
igre, se lahko upoitevajo rezultati ekipe
ugodnejii, vendar mora skupina dosegati
udeleZencev, Stevilo tekmovanj...).

individualne Sportne panoge ali miselne
(ekipno prvensilo), de so za skupino
vse ostale predpisane pogoje (Stevilo

Tekmovalni sistemi NPZ se med seboj sicer razlikujejo, vendar pa je cilj vseh skupin,
ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim Sportom, da svoje sposobnosti primerjajo
z vrstniki. Vsaka tekmovalna skupina oziroma tekmovalka ali tekmovalec mora tako v
tekmovalni sezoni dokazati nastopanje na najmanj petih (5) tekmah ustreznega
ranga, razen de s tekmovalnim sistemom NpZ ni drugaie dolodeno.

V primeru, da je v skupini prijavljeni tekmovalec oziroma tekmovalka nastopil/a na
manjgem Stevilu tekem, se ne Steje kot dlan/ica skupine in se temu primerno Stevilo
todk proporcionalno zniia.

Vsakemu izbranemu izvajalcu se praviloma prizna najved ena vadbena skupina v
razpisanem Sportnem programu.

Izjemoma se izvaialcu v Sportni vzgoji otrok in mladih usmerjenih v kakovostni
vrhunski Sport prizna ena dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji
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dokazilom
(NPZ).

V 5portnih
prizna ved
izvajalcem

o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu nacionalne panoZne zveze

programih rekreativne vsebine se dolodenim izvajalcem izjemoma lahko
(najved 3) vadbenih skupin v razpisanem Sportnem programu. Katerim

in koliko (dodatnih) skupin se prizna, se dolodi v letnem programu iporta.

6. Vrednotenie strokovnega kadra (preglednica 2.3.)

Strokovni kader, ki je odgovoren za izvajanje Sportnih programov, je glede na razlidne
stopnje strokovne usposobljenosti vrednoten razlidno, kar je razvidno iz preglednice
2.3 .

Izvajalci Sportnih programov morajo ob prijavi programov posredovati dokumentirane
podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo Sportne programe (vaditelj,
inStruktor, uditelj, trener.,.), V kolikorti podatki niso priloieni pr'rjavi oziroma v kolikor
Sportni program vodi oseba brez ustrezne Sportne izobrazbe, se todke za strokovni
kader ne priznajo.

7, Vrednotenie Sportnega objekta (preglednica 2.4.):

Specifidnost Sportnih panog narekuje uporabo specifidnih Sportnih objektov. Izvajalci
5portnih programov so tako z vidika uporabe razlidnih Sportnih objektov razdeljeni v
ved skupin. Razporeditev je opredeljena v preglednici 2.4.

B. Vrednotenje kategoriziranih Sportnikov (preqlednica 2.5.)

Kategorizirani Sportniki so tisti Sportniki, ki so na driavnem inlali mednarodnem
prizoriSdu dosegli vrhunske Sportne rezultate. Kot stimulacija za nadaljnje delo in
pokrivanje nastalih stroSkov je v preglednici 5t. 2.5. opredeljeno Stevilo dodatnih
priznanih todk za kategorizirane Sportnike. Upoiteva se seznam kategoriziranih
Sportnikov, ki ga izdaja OKS-ZSZ in je v veljavi na dan objave javnega razpisa za
sofinanci ranje Sportnih programov.

9. Vrednotenje razvojnih in strokovnih nalog v Sportu {preglednica 3,)

Sofinanciranje razvojnih in strokovnih programov v Sportu je opredeljeno v
preglednici 3.

V letnem programu Sporta in v javnem razpisu se vsako leto posebej opredeli 5e:

. maksimalno Stevilo udeleZencev strokovnega izobraievanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja, ki pripada posameznim izvajalcem LpS.



maksimalno Stevilo Sportnih inlali rekreacijskih prireditev, ki se jih prizna
posameznim izvajalcem LPS.
nadin in obseg sofinanciranja za: informacijski sistem na podrodju Sporta,
podelitev priznanj Sportnikom in Sportnim delavcem, zaloZniSko in mednarodno
dejavnost v Sportu.

10. Dodatna dolodila in korekcUski faktorji

Za izvajanje letnega programa Sporta posameznega leta se uporabljajo 5e naslednja
posebna dolodila in korekcijski faktorji :

na javnem razpisu izbranim Sportnim programom, v katerih aktivno ne sodeluje vsaj
polovica udeleiencev s stalnim bivaliddem v obdini Kodevje, se todke dodeljene za
strokovni kader in Sportni objekt zni\a s korekcijskim faktorjem 0,5.
vsakemu izvajalcu prijavljenemu za izvedbo Sportnih prireditev se letno prizna najved
dve (2) Sportni in/ali rekreacijski prireditvi.
programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v Sportu se ovrednotijo
na osnovi podatkov o pridobljeni usposobljenosti iz predhodnega leta.
Vsakemu izvajalcu se prizna najved toliko udeleZencev strokovnega usposabljanja ali
izpopolnjevanja, kolikor imajo priznanih skupin kakovostnega Sporta.
Pri delovanju dru5tev in zvez na lokalnem nivoju se poleg navedenih kriterijev za
dodelitev todk doda 5e kriterij,,Stevilo tekmovalnih nastopov". Za enega ali ved
tekmovalnih nastopov posameznega Sportnika v enem dnevu in v istem kraju, bodisi
doma ali v gosteh, se izvajalcu prizna 1 todka.
izbranim izvajalcem Letnega programa Sporta Obdine Kodevje.se pri izradunu toc( ki
jim po Pravilniku pripadajo za posamezen Sportni program, odStejejo morebitne
odobrene, vendar ne izvedene dejavnosti v istem programu v predhodnem letu -

izraieno v neizkoriSdenih todkah.
izbranim izvajalcem Letnega programa Sporta Obdine Kodevje se pri izradunu todk, ki
jim po Pravilniku pripadajo za ,,izobraievanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v 5poftu" ter za ,,5poftne, rekreativne in promocijske prireditve", se
za posamezno razvoJno in strokovno nalogo v 5poftu, oditejejo todke morebitnih
odobrenih, vendar ne izvedenih dejavnosti v istem programu v predhodnem letu.
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