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1. IME IN SEDEŽ RAZPISOVALCA:
•

OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC

2. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019 in
sicer naslednjih področij športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Športna rekreacija
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
- Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
- Delovanje športnih društev in zvez
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Druge športne prireditve
3. POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja izvajanja Letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019 imajo
izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

•
•

so registrirani in imajo sedež v občini Rogatec najmanj dve (2) leti,
imajo za prijavljene dejavnosti:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroškov za izvedbo dejavnosti,
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov
letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega
športnega programa v merilih drugače opredeljen,
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva
in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Kot kandidati za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa iz občinskega proračuna lahko, ob
izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci:
• športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti kot glavne dejavnosti
društva (standardna klasifikacija dejavnosti R93.1 – športne dejavnosti) v Republiki
Sloveniji,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Rogatec,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci letnega programa športa, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2019 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna Občine Rogatec.
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Izvajalci programov lahko s posameznimi programi za proračunska sredstva Občine Rogatec,
kandidirajo le enkrat. Če se izvajalec s svojim programom prijavi še na kateri drugi javni razpis lokalne
skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po merilih
predmetnega pravilnika.
4. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Rogatec v Odloku o proračunu Občine Rogatec za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) na proračunski postavki 441810 Programi športa – JR, v višini
50.000,00 EUR v skladu z Letnim programom športa v Občini Rogatec za leto 2019.
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v
Občini Rogatec, ki so sestavni del Pravilnika in so priloga razpisne dokumentacije.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2019.
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi
prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA ROGATEC,
Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI
RAZPIS ŠPORT 2019 - NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene na naslov občinske uprave Občine Rogatec najkasneje do vključno
petka, 12. aprila 2019. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Občina Rogatec
prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Po tem roku prejete prijave bodo zavržene.
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 22.03.2019 do 12.04.2019 na Občinski
upravi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec. Razpisno dokumentacijo lahko brezplačno pridobijo
tudi po elektronski pošti na naslovu: agata.tepes@rogatec.si ali na spletni strani Občine Rogatec:
http://obcina.rogatec.si/.
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.30 do
13.30 ter v sredo od 10. do 16. ure na naslovu:
5. OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, Rogatec, Agata TEPEŠ, tel. 812-1026, faks: 812-10-12, e-mail: agata.tepes@rogatec.si
7. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Komisija, ki vodi postopek javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v
Občini Rogatec v letu 2019 vse pravočasno prispele prijave odpre in pregleda najkasneje do
19.04.2019. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, komisija
zavrže. Popolne vloge komisija obravnava na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje
letnega programa športa v Občini Rogatec, objavljenih v prilogi Pravilnika.
Komisija poda predlog o višini dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju občinski upravi Občine
Rogatec najkasneje do 19.05.2019, ki izda sklepe o dodelitvi najkasneje do 24.05.2019.
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po
prejemu sklepa. O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je
dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti komisijo, ki po potrebi ugotovi novo vrednost točke.
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OBRAZCI

*OPOMBA:
Kandidati lahko pridobijo tudi različico razpisnih obrazcev za izpolnjevanje v elektronski obliki
(Microsoft Excel).
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OSNOVNI PODATKI
polni naziv izvajalca (društvo, klub, drugo…):
točen naslov:

IZVAJALEC LPŠ

telefonska številka:
e-naslov:
naslov spletne strani:
davčna številka (DŠ):
matična številka (MŠ):
številka poslovnega (transakcijskega) računa:

KONTAKTNA OSEBA

datum ustanovitve društva, kluba:
priimek in ime:
funkcija pri izvajalcu:
telefonska številka:
e-naslov:
VSI (M/Ž)
(do 19 let)

VSI (M/Ž)
(20 - 35 let)

VSI (M/Ž)
(nad 35 let)

VSI SKUPAJ

financiranje
2018

predvideno
2019

% DELEŽI
(2019)

ČLANSTVO

člani društva VSI:
člani društva S PLAČANO ČLANARINO:
ostali člani
tekmovalci REGISTRIRANI PRI NPŠZ/OKS-ZŠZ:

JAVNI: občinski proračun za ŠPORTNE OBJEKTE:

VIRI SREDSTEV

JAVNI: občinski proračun za ŠPORTNE PROGRAME:
JAVNI: sredstva FŠO (FUNDACIJA):
ZASEBNI: sredstva ČLANARIN:
ZASEBNI: sredstva VADNIN/ŠOLNIN/PRIJAVNIN:
ZASEBNI: sredstva POKROVITELJEV/DONATORJEV:
ZASEBNI: sredstva GOSTINSKE DEJAVNOSTI in DRUGI VIRI:
SKUPAJ SREDSTVA PO FINANČNEM PLANU (SKUPAJ):
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vlogo izpolnil:
ime in priimek:

datum:

ŽIG in PODPIS

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
(če je pogoj izpolnjen, v prvo prazno kolono vpišite DA, v nasprotnem primeru pa v drugo NE!)
1.

sprejemamo pogoje, ki so navedeni v Letnem programu športa v občini
ROGATEC in v javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ za leto 2019.

2.

so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

3.

dovoljujemo predstavniku Občine in/ali od nje pooblaščeni organizaciji, da lahko
kadarkoli v času trajanja pogodbe resničnost navedenih podatkov fizično
preveri.

DA

NE

DA

NE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
(če je pogoj izpolnjen, v prvo prazno kolono vpišite DA, v nasprotnem primeru pa v drugo NE!)
1.

nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z
Republiko Slovenijo, Občino ROGATEC ali z njo povezanimi pravnimi osebami.

2.

proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi
nam prepovedali opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.

3.

nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
(velja za gospodarske organizacije registrirane po ZGD)

imamo sedež oziroma stalno bivališče v občini ROGATEC, delujemo na območju
4. občine ROGATEC in izvajamo športno dejavnost pretežno za prebivalce občine
ROGATEC.
5.

imamo status športnega društva, katerega člani plačujejo članarino in imamo
urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev športnih programov.
(velja za izvajalce zasebnega prava registrirane po Zakonu o društvih)

imamo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za
uresničitev športnih programov in se obvezujemo, da bomo za izvajanje športnih
6.
programov zagotovili strokovni kader z ustrezno športno izobrazbo in/ali
strokovno usposobljenostjo.
podpis:
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OBRAZEC
1A

PRIJAVA PROSTOČASNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV: VIZ OŠ ROGATEC (ŠOLA,
VRTEC)
PROSTOČASNI ŠVOM: predšolski (vrtec)
NAZIV PROGRAMA
promocijski program: MALI SONČEK
promocijski program: CICIBAN PLANINEC
promocijski program: NAUČIMO SE PLAVATI

ŠPORTNA PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI
programi udeleženci
ŠTEVILO
ŠTEVILO

OBJEKT
vadba

KADER PROGRAM
izobrazba seznam

več panog združeno

x

NE

potrdilo

NE

planinstvo

x

NE

potrdilo

NE

plavanje

x

DA

potrdilo

NE

skupaj ŠVOM (VRTEC)

PROSTOČASNI ŠVOM: šoloobvezni (šola)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI
programi udeleženci
ŠTEVILO
ŠTEVILO

OBJEKT
vadba

KADER PROGRAM
izobrazba seznam

promocijski program: ZLATI SONČEK

več panog združeno

X

NE

potrdilo

NE

promocijski program: KRPAN

več panog združeno

X

NE

potrdilo

NE

plavanje

X

DA

potrdilo

NE

planinstvo

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

drugi celoletni program

X

NE

potrdilo

NE

program - počitnice in pouka prosti dnevi

X

NE

potrdilo

NE

promocijski program: NAUČIMO SE PLAVATI
promocijski program: MLADI PLANINEC

ŠŠT - lokalni in medobčinski nivo

več panog združeno

NE

potrdilo

NE

ŠŠT - regionalni in državni nivo

več panog združeno

NE

potrdilo

NE

skupaj ŠVOM (ŠOLA)
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OBRAZEC
1B

PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV: DRUŠTVA
PROSTOČASNI ŠVOM - predšolski, šoloobvezni in mladina (društva)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

programi
ŠTEVILO

udeleženci
ŠTEVILO

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)
KADER PROGRAM
OBJEKT
izobrazba udeleženci
vadba

celoletna vadba: PREDŠOLSKI - do 6 let

DA

potrdilo seznam

celoletna vadba: ŠOLOOBVEZNI - do 15 let

DA

potrdilo seznam

celoletna vadba: MLADINA - do 19 let

DA

potrdilo seznam

počitnice in pouka prosti dnevi: ŠVOM

DA

potrdilo seznam

skupaj ŠVOM:

PROSTOČASNI ŠVOM - PP - predšolski, šoloobvezni in mladina
(društva)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

programi
ŠTEVILO

udeleženci
ŠTEVILO

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)
KADER PROGRAM
OBJEKT
izobrazba udeleženci
vadba

DA

celoletna vadba: OTROCI IN MLADINA S PP

potrdilo seznam

skupaj ŠVOM - PP:

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ - otroci in mladina (društva)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

programi
ŠTEVILO

udeleženci
ŠTEVILO

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)
KADER PROGRAM
OBJEKT
izobrazba udeleženci
vadba

celoletna pripravljalna skupina: U-6; U-7

DA

potrdilo seznam

celoletna pripravljalna skupina: U-8; U-9

DA

potrdilo seznam

celoletna pripravljalna skupina: U-10; U-11

DA

potrdilo seznam

celoletna tekmovalna skupina: U-12; U-13

DA

potrdilo seznam

celoletna tekmovalna skupina: U-14; U-15

DA

potrdilo seznam

celoletna tekmovalna skupina: U-16; U-17

DA

potrdilo seznam

celoletna tekmovalna skupina: U-18; U-19

DA

potrdilo seznam

ŠVOM USMERJENI: kategorizirani (MLR)

DA

potrdilo seznam

ŠVOM USMERJENI: kategorizirani (PR)

DA

potrdilo seznam

skupaj ŠVOM KŠ/VŠ:

KAKOVOSTNI ŠPORT - KŠ (društva)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)
programi
ŠTEVILO

udeleženci
ŠTEVILO

OBJEKT
KADER PROGRAM
vadba izobrazba udeleženci

celoletna tekmovalna skupina:

DA

potrdilo seznam

Kategorizirani športniki DR

DA

potrdilo seznam

skupaj KŠ:

ŠPORTNA REKREACIJA - RE (društva)
NAZIV PROGRAMA

ŠPORTNA PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)
programi
ŠTEVILO

udeleženci
ŠTEVILO

KADER PROGRAM
OBJEKT
izobrazba udeleženci
vadba

DA

celoletna vadba: REKREACIJA

potrdilo seznam

skupaj RE:
OBRAZEC:
PRI-1
Občina Rogatec,Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, telefon 812-10-26, faks 812-10-12,
e-mail: agata.tepes@rogatec.si

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019
(po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Uradni list RS, št. 5/17 in 59/17)

PRILOGA K PRIJAVI ŠPORTNIH PROGRAMOV V DRUŠTVIH
VADBENA
SKUPINA
ŠPORTNI OBJEKT

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
TERMIN
(dan v tednu)

NAZIV OBJEKTA

URA
(od - do)

SKUPAJ UR
(na letni
ravni)

objekt:
objekt:
objekt:
objekt:

STROKOVNI
KADER

PRIIMEK IN IME TRENERJA:

PRIDOBLJENI STROKOVNI
NAZIV:

kader:
kader:

REZULTATI

naslov spletne povezave:

SEZNAM UDELEŽENCEV
PRIIMEK in IME (morebitna
kategorizacija (MLR, PR, DR))

naslov stalnega bivališča

občina
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OBRAZEC 2

PRIJAVA RAZVOJNIH DEJAVNOSTI V ŠPORTU
IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU V PRETEKLEM LETU
ŠPORTNA
PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-2)
PROJEKT
udeleženci

str. naziv
POTRDILO

Izpopolnjevanje: potrjevanje licenc

seznam

DA

Usposabljanje: stopnja 1,2,3

seznam

DA

VRSTA DEJAVNOSTI

udeleženci
ŠTEVILO

skupaj RAZVOJ:

IZPOPOLNJEVANJE: PRILOGA
PRIDOBLJENI STROKOVNI NAZIV

Priimek in ime

datum pridobitve str. naziva

PRIJAVA ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV NA LOKALNEM NIVOJU
VRSTA DEJAVNOSTI

IZVAJALEC

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-2)

ŠTEVILO
čas/oseb

POTRDILO - ODLOČBA

leta neprekinjenega delovanja

NE

x

članstvo s plačano članarino

DA
DA

seznam članov
potrdilo NPŠZ

število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev

DELOVANJE DRUŠTEV: PRILOGA
ČLANSTVO S PLAČANO ČLANARINO:

priložite POTRDILO (seznam) članov s plačano članarino društvu za 2018/19

ŠTEVILO REGISTRIRANIH
TEKMOVALCEV:

priložite POTRDILO NPŠZ o tekmovalcih kluba, ki so registrirani v sezoni
2018/19

PRIJAVA ŠPORTNIH PRIREDITEV
IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV
NAZIV PRIREDITVE

ŠPORTNA
PANOGA

PRILOGE K PRIJAVI (PRI-2)
prireditve
ŠTEVILO

Predvideno
število
udeležencev

OKVIRNI DATUM IZVEDBE:

skupaj
PRIREDITVE:
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
OBRAZEC "OSNOVNI PODATKI"
1.
2.
3.

V poglavjih "IZVAJALEC LPŠ" in "KONTAKTNA OSEBA" vpišite zahtevane podatke o prijavitelju in osebi za
kontakt.
V poglavju "ČLANSTVO"vnesite podatke o zahtevanih "kategorijah" članstva.
V poglavju "VIRI SREDSTEV" vnesite podatke o realizaciji FP za leto 2018 in podatke o pričakovanih finančnih
virih za leto 2019!

OBRAZEC "OBR-1A"

Obrazec izpolnjuje izvajalec športnih programov VIZ OŠ ROGATEC (VRTEC, ŠOLA)!
IZBOR ŠPORTNE PANOGE:
V prostočasnih športnih programih otrok, ki se izvajajo v vrtcih in šolah (zavodi VIZ), so "ŠPORTNE PANOGE"
določene!
IZBOR ŠTEVILA PROGRAMOV:
Izbor števila programov je možen samo pri ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH. Vpišite število tekmovanj, ki se
jih nameravate udeležiti na obeh nivojih.
PRIJAVA ŠTEVILA UDELEŽENCEV:
V rubriki "število udeležencev" s številko vpišite VSE udeležence prijavljenega programa.
OBRAZEC "OBR-1B"

Obrazec izpolnjujejo izvajalci športnih programov v športnih društvih in klubih!
IZBOR ŠPORTNE PANOGE:
Vpišite športno panogo, s katero se vadbena skupina PRETEŽNO ukvarja. V kolikor gre za rekreativno skupino,
kjer se izvaja več športnih panog, vpišite "VEČ PANOG"!
IZBOR ŠTEVILA PROGRAMOV:
Vpišite število prijavljenih programov!

PRIJAVA ŠTEVILA UDELEŽENCEV:
V rubriki "število udeležencev" s številko vpišite VSE udeležence v prijavljenem programu.
OBVEZNE PRILOGE:
Za vsako prijavljeno vadbeno skupino CELOLETNE VADBE je potrebno POSEBEJ izpolniti obrazec "PRI-1" in ga
priložiti prijavi!
POSEBNO OPOZORILO:
Noben udeleženec vadbe ne more biti hkrati prijavljen v dveh ali več vadbenih skupinah istega izvajalca!
OBRAZEC "OBR-2"
IZPOPOLNJEVANJE (RAZVOJNE DEJAVNOSTI):
Pri IZPOPOLNJEVANJU se upoštevajo seminarji za pridobitev/potrditev trenerske licence ali usposabljanje za
planinske vodnike, ki so bili izpeljani v letu 2018!
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Vpišite športno panogo, v kateri so se (2018) izpopolnjevali člani društva.
Prijavi projektov izpopolnjevanja je obvezno potrebno pripisati poimenski seznam članov, ki so se udeležili
projektov, zapisati strokovni naziv, ki so ga z usposabljanjem/izpopolnjevanjem pridobili/potrdili in zapisati
datum izvedbe projekta! Za posameznega udeleženca na seznamu je potrebno priložiti tudi potrdilo o uspešno
opravljenem izpopolnjevanju, oziroma usposabljanju.

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV (ORGANIZIRANOST V ŠPORTU)
Vpišite podatke o številu članov s plačano članarino in številu registriranih tekmovalcev pri NPŠZ (OSNOVNI
PODATKI). Prijavi na razpis je potrebno priložiti: potrjen seznam članstva s plačano članarino in s strani NPŠZ
potrjen seznam registriranih tekmovalcev (v sezoni 2018/19)!
Pri "letih neprekinjenega delovanja" vpišete število let, odkar je bilo društvo ustanovljeno (in deluje).

ŠPORTNE PRIREDITVE:
Vpišite zahtevane podatke o posamezni športni prireditvi, ki jo prijavljate.

OBRAZEC "PRI-1"
SPLOŠNO:

IZPOLNJEN OBRAZEC "PRI-1" JE OBVEZEN ZA VSAKO PRIJAVLJENO VADBENO SKUPINO

POSEBEJ!
VADBENA SKUPINA:
V prvo prazno polje vpišite ime skupine, na katero se nanaša PRI-1 (primer: ŠVOM KŠ/VŠ - NOGOMET; U-15); v
drugo prazno polje pa vpišite predvideno število udeležencev v tej vadbeni skupini!
ŠPORTNI OBJEKTI:
Vpišite podatke o športnem objektu, v/na katerem vadi izbrana skupina (frekvenca treningov TEDENSKO in
LETNO). Če skupina vadi v/na več objektih, to prikažite v preglednici!
STROKOVNI KADER:
Vpišite podatke o trenerju (oziroma dveh, če sta dva), ki vodi skupino in njegovi strokovni usposobljenosti!
REZULTATI:
Priložite kopijo rezultatov, ki jih je skupina (posamezniki) dosegla v obdobju 2017/18 in/ali vpišite povezavo do
spletnega mesta, kjer je rezultate skupine (posameznikov) možno preveriti (spletna stran NPŠZ z rezultati!)!
SEZNAM UDELEŽENCEV:
V tabelo vnesite podatke o udeležencih vadbene skupine in označite morebitne udeležence, ki so v zadnji
objavi OKS-ZŠZ pred objavo tega javnega razpisa dosegli status športnika mladinskega, perspektivnega ali
državnega razreda.
Izpolnjene razpisne obrazce skupaj z "IZJAVO" o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev razpisa predložite v
zaprti kuverti najkasneje do 12.4.2019 na naslov:
OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS ŠPORT 2018 - NE ODPIRAJ!«, na hrbtni
strani pa naslov kandidata na razpisu.
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PRILOGE
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Vzorec

POGODBA
OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC, Davčna št.: SI47348429, ki jo zastopa
župan Martin Mikolič, v nadaljnjem besedilu Občina,
in
___________________________, s sedežem ______________________, ______________, Davčna
št.: __________________, ki ga zastopa __________________, v nadaljnjem besedilu izvajalec,
skleneta
POGODBO št. _____________
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ROGATEC V LETU 2019
1. člen
Ta pogodba se sklepa na podlagi 15. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 5/17 in 59/17; v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), javnega razpisa za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019 in pravnomočnega
sklepa o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, št. __________ z dne
_________.
Pogodba bremeni proračunsko postavko »441810 – Programi športa - JR«.
2. člen
Predmet pogodbe je sofinanciranje naslednjih športnih programov oziroma področij športa:
SREDSTVA:
OBJEKT

SREDSTVA:
KADER

SREDSTVA
SKUPAJ

SREDSTVA:
MAT.STR.

SREDSTVA:
DRUGO

SREDSTVA
SKUPAJ

SREDSTVA:
KADER

SREDSTVA:
MS/DRUGO

SREDSTVA
SKUPAJ

ŠVOM prostočasno: celoletni in občasni programi:
ŠVOM PP prostočasno: celoletni programi:
ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in kategorizirani:
KŠ: uporaba športnih objektov in kategorizirani:
RE: celoletni ciljni in pilotski športni programi

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
delovanje športnih društev
športne prireditve
SREDSTVA:
OBJEKT

SKUPAJ ŠPORTNI PROGRAMI
DRUGA PODROČJA ŠPORTA

SKUPAJ VSA PODROČJA ŠPORTA
3. člen
Občina bo za izvedbo v prejšnjem členu navedenih programov s področja športa zagotovila izvajalcu
finančna sredstva v višini ___________evrov (z besedo: _____________/100). Občina bo navedena
sredstva nakazala na TRR izvajalca št.: _____________________do konca leta 2019, po predhodno
z izvajalcem dogovorjenih obrokih za športne programe in predložitvi ustreznih dokumentov, ki
izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programov na drugih področjih športa (športne prireditve).
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4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo programe športa, ki so predmet te pogodbe, izvajal skladno s strokovno
doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev.
5. člen
(1) Izvajalec se zavezuje najmanj enkrat v roku 365 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju:
- sodelovati na čistilni akciji na območju Občine.
(2) Izvajalec prireditve se zavezuje:
- v vseh objavah in na sami prireditvi objavljati Občino kot sofinancerja programa,
- izobesiti občinsko zastavo na prireditvah in tekmovanjih, kjer je to mogoče.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo Občini dovolil vpogled v finančno poslovanje in omogočil preverjanje
namenskosti porabe nakazanih finančnih sredstev za sofinanciranje programov v letu 2019.
Občina ima pravico, izvajalec pa ji izrecno dovoljuje:
- izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom izvedenih programov, opravljenih storitev oz. del,
- izvajati nadzor nad namensko porabo sredstev,
- zahtevati in pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih obveznosti.
7. člen
Izvajalec je dolžan povrniti neupravičeno pridobljena oziroma nenamensko porabljena sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v
primeru, ko se ugotovi:
−da je izvajalec programa za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
−da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
−da izvajalec ni ravnal v skladu s pogodbo oz. ni izpolnil pogodbenih obveznosti;
−da je prišlo do drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
Prav tako izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
8. člen
Za izvedbo pogodbe je s strani Občine zadolžena Agata Tepeš, višja svetovalka I, s strani izvajalca pa
_____________________.
9. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so
pomembna za izvajanje te pogodbe. Izvajalec športnih programov mora najkasneje do 15.3.
naslednjega leta, oziroma ob prijavi na razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v
Občini Rogatec v letu 2020, Občini predložiti natančno vsebinsko poročilo o izvajanju posameznih
programov in finančno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, o delu izvajalca za preteklo
leto.
10. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru
pa je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih dobi izvajalec en izvod, Občina pa dva
izvoda. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.
Rogatec, dne_________________
IZVAJALEC

Rogatec, dne _______________
OBČINA ROGATEC
Martin Mikolič
župan
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ROGATEC
((priloga PRAVILNIKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
ROGATEC (Uradni list RS št. 5/17 in 59/17)

VSEBINA DOKUMENTA
V Pravilniku (4., 5. člen) so opredeljeni izvajalci 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. športni programi
2. športni objekti in površine za šport v naravi
3. razvojne dejavnosti v športu
4. organiziranost v športu
5. športne prireditve in promocija športa
6. družbena in okoljska odgovornost v športu
Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne
prireditve in promocija športa, se z merili uveljavlja točkovni sistem. Vrednost področja športa
predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddanih prijav. Merila se v času
trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Finančna vrednost vsakega področja športa predstavlja
zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena (izračunana) glede na v LPŠ
predvidena sredstva.
Financiranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je
opredeljen v 9. členu tega Pravilnika, pač pa se na osnovi sprejetega LPŠ iz proračuna občine
financirajo preko posebnega JR ali preko neposredne pogodbe z izvajalcem.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
• splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v
nadaljevanju: ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ), v programih kakovostnega športa (v nadaljevanju: KŠ) in
vrhunskega športa (v nadaljevanju: VŠ) so športne panoge lahko razvrščene po kriterijih razširjenosti,
uspešnosti oziroma konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno okolje. Zaradi specifičnosti športnih
panog so izvajalci LPŠ in njihovi športni programi razdeljeni v tri (3) skupine:
• izvajalci programov v individualnih športnih panogah (v nadaljevanju: IŠP),
• izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah (v nadaljevanju:KŠP),
• izvajalci programov v miselnih igrah (v nadaljevanju: MI).
Kriteriji za razvrščanje športnih panog upoštevajo podatke, pridobljene na osnovi JR in s strani OKSZŠZ.
• RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE:

•
•
•

število športnih društev, ki so člani Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ) v RS,

število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev/alk izvajalca,
razvrstitev NPŠZ po kriterijih OKS-ZŠZ:

športne zveze in združenja, ki so članice OKS-ZŠZ in/ali združenja SPORT
ACCORD,

NPŠZ, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite (v nadaljevanju: MOK),

NPŠZ, kjer so športne panoge v aktualnem programu Olimpijskih iger (v
nadaljevanju: OI).
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RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA RAZŠIRJENOST (največ 45 točk)

•

število članic NPŠZ

1 do 15

16 do 30

31 do 50

51 in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

število pri NPŠZ registriranih tekmovalk/cev

1 do 25

26 do 50

51 do 100

101 in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

klasifikacija NPŠZ po kriteriju OKS-ZŠZ

NEČLANICE

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

0

članice OKS-ZŠZ,
SPORT ACCORD
5

članice, ki jih
priznava MOK
10

PANOGE v
programu OI
15

USPEŠNOST – KONKURENČNOST:
 rezultat nacionalne ekipe in/ali državnega reprezentanta na velikih mednarodnih
tekmovanjih,
 rezultat klubske ekipe/posameznika na uradnem tekmovanju NPŠZ za uradni naslov DP:
 IŠP/MI: dosežen rezultat najmanj štirih (4) tekmovalcev (katerakoli starostna
kategorija) na tekmovanjih iste kakovostne ravni v pretekli sezoni,
 KŠP: dosežen rezultat vsaj dveh (2) ekip (katerakoli starostna kategorija) v pretekli
sezoni.
 število kategoriziranih športnikov izvajalca v obdobju vrednotenja,
 število tekmovalnih selekcij/ekip izvajalca, ki nastopajo v sistemu tekmovanj NPŠZ.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA USPEŠNOST (največ 60 točk)

•

rezultat nacionalne ekipe na MT

EP, SP udeležba

SP do 5. mesta

OI - udeležba

OI do 8. mesta

rezultat članov nacionalne reprezentance na MT

SP do 8. mesta

OI - udeležba

OI do 12. mesta

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

EP, SP udeležba
2

5

10

15

dosežen rezultat klubske ekipe na DP (ekip > 30)

udeležba

3. DL (po rangu)

2. DL (po rangu)

1. DL - udeležba

dosežen rezultat klubske ekipe na DP (ekip < 30)

udeležba

10.-20. mesto

4.-9. mesto

1.-3. mesto

dosežen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev
>40)

udeležba

10.-20. mesto

4.-9. mesto

1.-3. mesto

dosežen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev
<40)
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

udeležba

4.-9. mesto

1.-3. mesto

2

5

10

15

kategorizirani športniki (v obdobju vrednotenja)

1 do 2

3 do 4

5 in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

ni
kategoriziranih
0

5

10

15

število vseh selekcij izvajalca v tekmovanjih NPŠZ

1 do 2

3 do 4

5 do 6

7 in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE:
 tradicija: leta neprekinjenega delovanja (merodajen je podatek iz AJPES-a: e-PRS),
 množičnost: število članov (s plačano članarino),
 število ustrezno usposobljenega strokovnega kadra, ki aktivno deluje pri izvajalcu (vodi
programe).
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG GLEDE NA POMEN ZA OKOLJE (največ 45 točk)
tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca

do 10 let

11 do 20 let

21 do 30 let
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TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

število članov izvajalca s plačano članarino

15 do 30

31 do 50

51 do 100

nad 101

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

število ustrezno usposobljenega kadra

1 do 2

3 do 5

6 do 10

nad 11

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

15

S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 150 točk. Izvajalce se na osnovi
zbranih točk razdeli v tri (3) kakovostne skupine:
• 1. kakovostna skupina: 090 – 150
zbranih točk,
• 2. kakovostna skupina: 030 – 089
zbranih točk,
• 3. kakovostna skupina: 000 – 029
zbranih točk.
Vsaki kakovostni skupini se z LPŠ določi skupni korekcijski faktor.
Izvajalci, ki prijavijo izključno programe: Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (v nadaljevanju:
prostočasni ŠVOM), Obštudijske dejavnosti študentov (v nadaljevanju: ŠŠtu), Športa invalidov (v
nadaljevanju: ŠI), rekreacije (v nadaljevanju: RE) in/ali Športa starejših (v nadaljevanju: ŠSta) so v
skupnem korekcijskem faktorju izenačeni z 2.
kakovostno skupino.
1.

ŠPORTNI PROGRAMI

app/šifra.: 6.1.

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
praviloma predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe
športnih programov je ena (1) ura = 60 minut.
PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU ŠPORTNIH PROGRAMOV:
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
• področja in obseg sofinanciranja športnih programov:
- kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo,
• maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih
programih:
- koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega
programa,
•
popravek obsega posameznih športnih programov:
- spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih
programov,
• korekcijo vrednotenja športnega objekta:
- glede na dejansko uporabo športnega objekta (korekcija: športni objekt),
• korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:
- glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti (korekcija: strokovni
kader),
• dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje,
• druge korekcije glede vrednotenja športnih programov.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev
glede:
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•

•

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 primernega športnega objekta:
 (= korekcija športni objekt),
PREGLEDNICA A

•

KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT

ŠPORTNI OBJEKT

zun. površine 1

zun. površine 2

zun. površine 3

pokriti objekti 1

pokriti objekti 2

korekcijski faktor športni objekt

0,600

0,800

1,000

1,200

1,500

vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra:
• (= korekcija strokovni kader)
PREGLEDNICA B

KOREKCIJA: STROKOVNI KADER

STROKOVNI KADER

stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

korekcijski faktor strokovni kader

0,500

1,000

1,500

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 ŠVOM (PP), ŠŠtu, ŠI, RE, ŠSta se vrednotijo le udeleženci, ki
niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ oz. ZŠIS-POK.
• tekmovalni športni programi:
 v programih ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ, KŠ, VŠ se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri
NPŠZ oz. ZŠIS-POK.
 IŠP in MI: vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in
tekmujejo najmanj v treh (3) starostnih kategorijah (v vsaki od njih mora izvajalec v
programu prijaviti minimalno 50 % udeleženih od predvidenega števila udeležencev
vadbene skupine), razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč izpolniti.
 KŠP: vrednotijo se programi izvajalcev LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo
najmanj v treh (3) starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega
pogoja ni moč izpolniti.
 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmah/ uradnega
tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni moč
izpolniti.
app/šifra: 6.1.2.
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) 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.
app/šifra: 6.1.2.1.
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1.1.1.

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI

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 Planica), niso predmet
sofinanciranja po LPŠ občine.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

prostočasna ŠVOM: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP

materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.1. je opredeljen v preglednici št. 1-1-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1
PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI:
(MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP)

ŠVOM PROSTOČASNO
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI
(do 6 let)
(do 15 let)

število udeležencev programa

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

1

1

app/šifra: 6.1.2.2.
1.1.2.ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Prostočasna ŠVOM: Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)

materialni stroški/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.2. je opredeljen v preglednici št. 1-1-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2
ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

ŠVOM PROSTOČASNO
ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

MLADINA
(do 19 let)

velikost skupine/minimalno št. udeležencev

10

10

TOČKE/MS/SKUPINA (občinsko, medobčinsko)

10

10

TOČKE/MS/SKUPINA (regijsko, državno)

15

15

1.1.3.DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI
1.1.3.1.ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OŠ
Projekti potekajo v OŠ in predstavljajo skupno poučevanje športa učiteljic (razredne, OPB) in
športnih pedagogov.

app/šifra: 6.1.2.3.
app/šifra: 6.1.2.3.1.

Kriterije/merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoliin višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! Če se sredstva za dodatno športno ponudbo
zagotavljajo na proračunskih postavkah IZOBRAŽEVANJA, program ni predmet sofinanciranja po LPŠ
občine.
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1.1.3.2.ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ
app/šifra: 6.1.2.3.2.
Predstavlja niz športnih aktivnosti s ciljem preobrniti negativni trend upadanja gibalnih sposobnosti
pri otrocih. Sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada in MIZŠ, koordinira pa ga Zavod za šport
RS Planica.
Kriterije/merila za vrednotenje projekta zdrav življenjski slog v osnovni šoliin višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! Če se sredstva za ZŽS
zagotavljajo na proračunskih postavkah IZOBRAŽEVANJA, program ni predmet sofinanciranja po
LPŠ občine.
app/šifra: 6.1.2.4.

1.1.4.CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
1.1.4.1.OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI

app/šifra: 6.1.2.4.1.

Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (ŠVOM
prostočasno) potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino. Raznolikost
izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim
društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!

app/šifra: 6.1.2.4.3.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

prostočasna ŠVOM: celoletni programi za otroke in mladino

športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.4. je opredeljen v preglednici št. 1-1-4..
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine/minimalno št. udeležencev

ŠVOM PROSTOČASNO
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI
(do 6 let)
(do 15 let)
10

15

MLADINA
(do 19 let)
15

število ur vadbe/tedensko

2

2

2

število tednov

30

30

30

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

60

60

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

60

60

1.1.4.2.PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Pilotski športni programi za otroke in mladino predstavljajo različne pojavne oblike športne
dejavnosti, ki temeljijo na povezovanju različnih področij (interdisciplinarnost); ločeno za otroke in
mladino.

app/šifra: 6.1.2.4.2.
app/šifra: 6.1.2.4.4.

Kriterije/merila za vrednotenje pilotskih športnih programovin višino proračunskih sredstev se opredeli
z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.1.2.5.
1.1.5.PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi VIZ,
se ovrednoti le strokovni kader!
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

prostočasna ŠVOM: programi v počitnicah in pouka prostih dneh

športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.5. je opredeljen v preglednici št. 1-1-5.
PREGLEDNICA ŠT. 1-1-5
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI:
(v počitnicah in pouka prostih dneh)

ŠVOM PROSTOČASNO
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI
(do 6 let)
(do 15 let)

velikost skupine (št. udeležencev)

15

15

število ur programa

20

20

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

20

20

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

20

20

app/šifra: 6.1.3.
1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi,
namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami,
in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.

1.2.1.CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

app/šifra: 6.1.3.1.
app/šifra: 6.1.3.1.1.

Celoletni športni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami potekajo najmanj 30 tednov
v letu (60 ur).

app/šifra: 6.1.3.1.2.

Kriterije/merila za vrednotenje športnih programov otrok in mladine PPin višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.2.2.ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI

app/šifra: 6.1.3.2.
app/šifra: 6.1.3.2.1.

Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirana na regijski in
nacionalni ravni.

app/šifra: 6.1.3.2.2.

Kriterije/merila za vrednotenje športnih prireditev in tekmovanj za otroke in mladino PPin višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.1.4.
1.3. 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.

1.3.1.CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Celoletni športni programi za študente so strokovno vodene oblike športne dejavnosti v kraju
študija/bivanja.
Kriterije/merila za vrednotenje obštudijskih športnih dejavnostiin višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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app/šifra: 6.1.4.2.
1.3.2.ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTUDENTOV NA UNIVERZIRETNI IN NACIONALNI RAVNI
V kolikor prireditve na univerzitetni in nacionalni ravni postanejo predmet sofinanciranja na lokalni
ravni (LPŠ), se kriterije/merila za vrednotenje in višino proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto,
za katerega se LPŠ sprejema!

app/šifra: 6.1.5.
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI/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.
app/šifra: 6.1.5.1.1.
1.4.1.OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira všportnih društvih z ustrezno
izoblikovano tekmovalno piramido in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv občinske
panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če v programih športne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ,
potrjenega s strani OKS-ZŠZ,
• ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (MLR, PR).
Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva lahko zagotovijo iz LPŠ na državnem nivoju,
lahko pa tudi občina sama razpiše projekt in zagotovi sredstva v okviru LPŠ.

Kriterije/merila za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.4.2.PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ

app/šifra: 6.1.5.2.1.
app/šifra: 6.1.5.2.2.

Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del app/šifra: 6.1.5.2.3.
športnih programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega in
perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe,
ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR
in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi

športni objekt in strokovni kader/skupina

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi

športni objekt in strokovni kader/skupina

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR

športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednicah št. 1-4-21 do 1-4-2-3.
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PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2-1

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ - I.

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

PRIPRAVLJALNI
(6 - 7 let):

PRIPRAVLJALNI
(8 - 9 let):

PRIPRAVLJALNI
(10 - 11 let):

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI

10

10

10

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP

10

10

10

število ur vadbe/tedensko

3

3

3

število tednov

30

40

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

90

120

120

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

90

120

120

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2-2
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ - II.
TEKMOVALNI
(12 - 13 let):

TEKMOVALNI
(14- 15 let):

TEKMOVALNI
(16 - 17 let):

TEKMOVALNI
(18 - 19 let):

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI

8

8

6

6

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP

12

12

12

12

število ur vadbe/tedensko

4

4

6

6

število tednov

40

40

40

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

160

240

240

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

160

160

240

240

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2-3

ŠVOM USMERJENI V
KŠ/VŠ - III.

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)

KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
MLR
PR

minimalno št. udeležencev programa

1

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

40

80

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

40

80

app/šifra: 6.1.6.

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
OPREDLITEV 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.

1.5.1.UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

app/šifra: 6.1.6.1.
app/šifra: 6.1.6.1.1.
app/šifra: 6.1.6.1.2.

Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in
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strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda
(DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem,
da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član
društva s sedežem v občini.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ

športni objekt/skupina

kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR

športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici št. 1-5-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)

KŠ - I.
KAKOVOSTNA KAKOVOSTNA KAKOVOSTNA
RAVEN III.
RAVEN II.
RAVEN I.

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: IŠP, MI

10

8

4

velikost skupine/minimalno št. udeležencev: KŠP

12

12

12

število ur vadbe/tedensko

4

6

8

število tednov

40

40

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

240

320

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-2

KŠ - II.

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)

KATEGORIZACIJA
DR

minimalno št. udeležencev programa

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

40

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

40

1.6. VRHUNSKI ŠPORT

app/šifra: 6.1.7.

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).
app/šifra: 6.1.7.1.1.
1.6.1.PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR
in/ali MR pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član
društva s sedežem v občini.
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Pri vrednotenju dodatnih programov kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (SR)
in/ali olimpijskega razreda (OR) se upošteva enoten korekcijski faktor: (k.f. športni objekt = k.f.
strokovni kader = 1,000).
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR

športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1.
PREGLEDNICA ŠT. 1-6-1
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega športa)

VŠ – VŠ ŠI
KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
MR
SR
OR

minimalno št. udeležencev programa

1

1

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC

80

120

120

TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

80

120

120

1.6.2.ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV
Zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih trenerjev in ustvarjanje ugodnih pogojev za celostni
razvoj trenerskega kadra v občini se lahko omogoča tudi z zaposlovanjem le-teh.

app/šifra: 6.1.7.2.

Kriterije/merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6.3.NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM
Sofinanciranje nagrad za vrhunske športnike in trenerje za njihove športne dosežke na OI, SP…
je lahko predmet sofinanciranja LPŠ na lokalni ravni (ločeno za športnike in trenerje)!

app/šifra: 6.1.7.5.
app/šifra: 6.1.7.5.1.
app/šifra: 6.1.7.5.2.

Kriterije/merila za nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6.4.DELOVANJE OLIMPIJSKO UNIVERZITETNEGA ŠPORTNEGA CENTRA

app/šifra: 6.1.7.6.

Izvedba celovite strokovne podpore programom vrhunskega športa je poleg vzpostavitve in
vzdrževanja ključni cilj delovanja olimpijskega športnega centra, ki se lahko sofinancira tudi iz LPŠ
lokalne skupnosti.
Kriterije/merila za delovanje olimpijsko univerzitetnega športnega centra na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7. ŠPORT INVALIDOV

app/šifra: 6.1.8.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.
app/šifra: 6.1.8.1.
1.7.1.OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE INVALIDOV
Praviloma predstavljajo izvedbo športnih programov za invalide, ki nastanejo s povezovanjem
invalidskih ter športnih društev in drugih organizacij, v katerih se zaposluje strokovno izobražen kader.
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Kriterije/merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7.2.PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ app/šifra: 6.1.8.2.
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 (60 ur).
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport invalidov: celoletni in pilotski programi

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.7.2. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
1.7.3.DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV
Državna prvenstva športnikov invalidov se v različnih panogah lahko odvijajo v različnih lokalnih
skupnostih, le-te pa takšna tekmovanja sofinancirajo.

app/šifra: 6.1.8.3.

Kriterije/merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7.4.PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV V ŠPORTNIH DRUŠTVIH
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih
športnikov.

app/šifra: 6.1.8.4.1.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov invalidov

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.4. je opredeljen v preglednici št. 1-6-1.
1.8.ŠPORTNA REKREACIJA

app/šifra: 6.1.9.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna rekreacija (RE) predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM PP, ŠŠtu in
KŠ. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem
aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
1.8.1.ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO app/šifra: 6.1.9.1.
Z zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo se povečuje načrtno delo in
kvaliteta športno rekreativnih programov.
Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.1.9.2.
1.8.2.CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in
najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe

športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.2. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
PREGLEDNICA ŠT. 1-8-2
ŠI, RE, ŠSta
(netekmovalni programi redne vadbe)

ŠI
CELOLETNI
PROGRAMI

RE
CELOLETNI
PROGRAMI

PILOTSKI
PROGRAMI

ŠSta
GIBANJE ZA
ZDRAVJE

SKUPINSKA
VADBA

RAZŠIRJENE
DRUŽINE

velikost skupine/ minimalno št. udeležencev

10

15

15

15

10

10

število ur vadbe/tedensko

2

2

2

2

2

2

število tednov

30

30

30

30

30

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

60

60

60

60

60

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60

60

60

60

60

60

1.8.3.PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Pilotski športni programi predstavljajo programe za krepitev zdravja in dobrega počutja različnih
ciljnih skupin. Programi praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

app/šifra: 6.1.9.3.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Športna rekreacija: pilotski programi

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.3. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
1.8.4.MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Spodbujanje različnih oblik gibanja v delovnem okolju povečuje zanimanje za t.i. množične
delavske prireditve.

app/šifra: 6.1.9.4.

Kriterije/merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.1.9.5.
1.8.5.PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE
Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov
športne rekreacije. Programi gibanja za zdravje praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Športna rekreacija: programi gibanje za zdravje

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.5. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
1.9. ŠPORT STAREJŠIH
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport starejših (ŠSta) 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.
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1.9.1.SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH
Programi skupinske gibalne vadbe starejšihpotekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in
urbanem okolju.

app/šifra: 6.1.10.1.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
1.9.2.ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA
Z zaposlovanjem strokovno izobraženega kadra za šport starejših se povečuje načrtno delo in
kvaliteta programov za starejše.

app/šifra: 6.1.10.2.

Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.9.3.ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE DRUŽINE
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.

app/šifra: 6.1.10.4.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport starejših: celoletni programi vadbe razširjene družine

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.3. je opredeljen v preglednici št. 1-8-2.
1.9.4.ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE
Specifične medgeneracijske športne prireditve, katerih prvenstveni namen je druženje in dobro
počutje različnih generacij rekreativnih športnikov.

app/šifra: 6.1.10.5.

Kriterije/merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in višino
sredstev iz proračuna se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

2.ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

app/šifra: 6.2.

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik
športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni prvenstveno sofinancira posodabljanje in
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, vendar se za to praviloma razpišejo
posebni (od drugih področij športa ločeni) javni razpisi. V posebnih primerih, ki jih določi zakon, se
lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.
3.RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo
podpirajo vsa ostala področja športa.
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PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU RAZVOJNIH PROGRAMOV:
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
• področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja,
• maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
• maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno-raziskovalni dejavnosti in IKT v
športu.
app/šifra: 6.3.1.1.

3.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU

app/šifra: 6.3.1.1.1.
app/šifra: 6.3.1.1.2.
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
(ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.1 je opredeljen v preglednici št. 3-1.

3.2.STATUSNE
PROGRAMOM

PREGLEDNICA ŠT. 3-1

USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU

IZPOPOLNJEVANJE USPOSABLJANJE
(licenciranje)
(stopnja 1,2,3)

minimalno št. udeležencev programa

1

1

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

5

20

PRAVICE

ŠPORTNIKOV,

TRENERJEV

IN

STROKOVNA

PODPORA app/šifra: 6.3.2.

3.2.1.IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠTIPENDIRANJE
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov
(prikazano ločeno), kar se odraža v zagotavljanju enakih možnostih izobraževanja in doseganju
primernega socialnega statusa (štipendije).

app/šifra: 6.3.2.1.2.
app/šifra: 6.3.2.1.3.

Kriterije/merila za vrednotenje štipendiranja nadarjenih in vrhunskih športnikov (ločeno) na lokalni
ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.3.2.2.1.
3.2.2.SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo
načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s športniki.
Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo
strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.

Kriterije/merila za vrednotenje spremljanja pripravljenosti športnikov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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3.2.3.SVETOVANJE PRI VKLJUČEVANJU OTROK V ŠPORT

app/šifra: 6.3.2.2.2.

Svetovanje o športni vadbi predvsem staršem otrok predstavlja osnovo strokovnega, načrtnega dela v
športu.
Kriterije/merila za vrednotenje svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem
vključevanju v šport na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za
katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.3.3.1.
3.3. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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.

Kriterije/merila za vrednotenje založništva v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.4. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU

app/šifra: 6.3.4.1.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
športno prakso.
Kriterije/merila za vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela v športu na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.5. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)

app/šifra: 6.3.5.
app/šifra: 6.3.5.1.
app/šifra: 6.3.5.2

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje
v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni
učinkovitosti programov. V ta sklop ločeno sodita spletni in mobilni servis ter razvoj in nakup aplikacij
za poslovodenje športnih organizacij.
Kriterije/merila za vrednotenje informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
app/šifra: 6.4.
4.ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
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.

PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU:
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
• obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
• izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na
lokalni ravni,
• opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.
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app/šifra: 6.4.1.
4.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
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.

4.1.1.DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI

app/šifra: 6.4.1.1.
app/šifra: 6.4.1.1.1.

Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ
app/šifra: 6.4.1.1.2.
zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Merila določajo štiri (4) različne kriterije za vrednotenje delovanja društev:
• leta neprekinjenega
delovanja društva,
• člani društva s
plačano članarino,
• registrirani
tekmovalci pri
NPŠZ,
• članstvo v OŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

delovanje športnih društev na lokalni ravni

materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 4-1.
PREGLEDNICA ŠT. 4-1

DELOVANJE DRUŠTEV

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV
TRADICIJA:
LETA
DELOVANJA

ČLANSTVO S REGISTRIRANI
TEKMOVALCI ČLANSTVO V
PLAČANO
OŠZ
ČLANARINO
0
0
0

točke/leto delovanja

5

točke/član in/ali tekmovalec

0

1

2

0

točke/društvo

0

0

0

50

TOČKE/MS (ne več kot)

150

150

150

50

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni.
Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni se ovrednoti v okviru JR in sicer ji za vsakega člana
(društvo/klub) pripada 150 točk!
4.1.2.DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV ZA ŠPORT NA LOKALNI RAVNI
Lokalne skupnosti so praviloma ustanoviteljice lokalnih javnih zavodov za šport, zato je njihova
dolžnost, da zagotavljajo sredstva za njihovo nemoteno delovanje.

app/šifra: 6.4.1.2.

Kriterije/merila za financiranje javnih zavodov za šport na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! (sofinanciranje javnih zavodov za šport ni
predmet JR)
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app/šifra: 6.5.

5.ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
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 in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa
(priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni,…), število
udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).
PRISTOJNOSTI LPŠ NA PODROČJU ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE ŠPORTA:
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
• obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni,
• maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca,
• nivoje športnih prireditev,
• korekcijski faktor za športne prireditve,
• maksimalno število udeležencev mednarodnih športnih prireditev na izvajalca.

app/šifra: 6.5.1.1.
5.1. VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih
športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univerzijade…).
Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za
organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

5.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

app/šifra: 6.5.1.2.

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve
in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe
mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala, in udeležbe športnikov
na mednarodnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE

KRITERIJ VREDNOTENJA:

športne prireditve lokalnega in občinskega pomena

materialni stroški/prireditev

športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve

materialni stroški/prireditev

udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih

materialni stroški/udeleženec

Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 5.2. je opredeljen v preglednici št. 5-2.
PREGLEDNICA ŠT. 5-2
izvedba prireditve občinskega pomena
TOČKE/MS/PRIREDITEV
izvedba prireditve regionalnega pomena

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
do 50
udeležencev
10

51 - 100
udeležencev
20

101 - 150
udeležencev
30

nad 151
udeležencev
40

do 50
udeležencev

51 - 100
udeležencev

101 - 150
udeležencev

nad 151
udeležencev
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TOČKE/MS/PRIREDITEV

20

40

60

80

izvedba prireditve državnega pomena

do 50
udeležencev
0

51 - 100
udeležencev
80

101 - 150
udeležencev
120

nad 151
udeležencev
160

(***) MT VEL. NAGRADA
80

(**) SP, EP POKAL
160

(*) SP, EP PRVENSTVO
240

OLIMPIJSKE
IGRE
480

TOČKE/MS/PRIREDITEV
udeležba na mednarodnih športnih prireditvah
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

app/šifra: 6.5.1.3.
5.3. OBČINSKE ŠPORTNO-PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V
ŠPORTU
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju,
vendar ni nujno, da so predmet JR.

Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za
druge oblike promocije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za
leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
app/šifra: 6.5.4.

5.4.ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU
Muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje premične
dediščine.
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športne
dediščine in muzejske dejavnosti v športu. Sredstva lokalne skupnosti se za projekte zagotovijo v
posebnih proračunskih virih.
6.DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja!

app/šifra: 6.6.

Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2019
Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni
lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Rogatec.
V letni program športa (LPŠ) so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za
lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti dejavnosti v Občini Rogatec.
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju
načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine Rogatec v letu
2019 sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Športna rekreacija
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov
Investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev in zvez
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Druge športne prireditve
Sredstva za financiranje športnih programov pod področji 1., 3., 4. in 5. se dodeljujejo na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Rogatec v letu 2019 (JR). Sredstva za
tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (točka 2.) pa so predvidena na posameznih
postavkah občinskega proračuna.
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Občina sofinancira:
● Promocijske športne programe, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se
pretežno izvajajo v VIZ OŠ Rogatec: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Krpan in Mladi planinec………………………………………………………......500,00 €.
Sredstva so v celoti namenjena za financiranje promocijskih športnih programov v VIZ OŠ
Rogatec.
● Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo
udeležbo šolskih športnih ekip VIZ OŠ Rogatec na organiziranih tekmovanjih v razpisanih
športnih panogah od lokalne do državne ravni………………………………………...1.000,00 €.
Sredstva so v celoti namenjena za financiranje šolskih športnih tekmovanj VIZ OŠ Rogatec.
● Obstoječe celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
ki potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino. Raznolikost
izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost
športnim društvom…………………………………………….…………………….…...1.300,00 €.
Od tega je 500,00 € namenjenih za sofinanciranje športnih programov v VIZ OŠ Rogatec.
● Programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki praviloma predstavljajo športne
dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti) in, ki jih ponujajo različni izvajalci……….1.400,00 €.
VIZ OŠ Rogatec
Ostali izvajalci športnih programov
Predvidena sredstva skupaj

Občina Rogatec,Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, telefon 812-10-26, faks 812-10-12,
e-mail: agata.tepes@rogatec.si

2.000,00 €
2.200,00 €
4.200,00 €

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019
(po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Uradni list RS, št. 5/17 in 59/17)

- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Občina sofinancira:
● Celoletni športni program za otroke in mladino s posebnimi potrebami - Jezdenje
oseb s posebnimi potrebami. Občina sofinancira materialne stroške in stroške strokovnega
kadra za 60 ur izvajanja programa na leto.
Predvidena sredstva skupaj
1.500,00 €
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji dosežejo
status športnika mladinskega in perspektivnega razreda. S tem lahko pridobijo točke za dodatne
programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) pred objavo JR in je športnik
naveden kot član društva s sedežem v občini Rogatec.
● Občina za celoletne pripravljalne, tekmovalne in dodatne programe športnikov
sofinancira uporabo športnega objekta in strokovni kader.
Predvidena sredstva skupaj
23.600,00 €
- Kakovostni šport
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 nacionalne panožne športne zveze (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 vključuje večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda
(DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem,
da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član
društva s sedežem v občini Rogatec.
● Občina sofinancira uporabo športnih objektov za programe kakovostnega športa in v
primeru dodatnih programov športne vadbe še strokovni kader.
Predvidena sredstva skupaj
5.000,00 €
- Športna rekreacija
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin
s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega
počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in
najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe ne tekmovalnega značaja.
● Občina za celoletne programe športne vadbe sofinancira uporabo športnih objektov in
strokovni kader.
Predvidena sredstva skupaj
3.600,00 €
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Program predvideva tudi finančna sredstva za športne objekte v Občini Rogatec, ki se financirajo iz
občinskega proračuna za leto 2019 in sicer za:
- tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov………………….………..52.300,00 €,
- investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov…………….……...……27.450,00 €,
- nabavo opreme……………………………………………………………………..…….8.262,00 €
Sredstva so predvidena na posameznih proračunskih postavkah proračuna.
Predvidena sredstva skupaj
Občina Rogatec,Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, telefon 812-10-26, faks 812-10-12,
e-mail: agata.tepes@rogatec.si

88.012,00 €

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2019
(po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Uradni list RS, št. 5/17 in 59/17)

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
- Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
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
(ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
● Občina sofinancira usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in
sicer materialne stroške na udeleženca.
Predvidena sredstva skupaj
2.800,00 €
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
- Delovanje športnih društev in zvez
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.
● Občina sofinancira materialne stroške za delovanje športnih društev na lokalni ravni.
Predvidena sredstva skupaj
6.800,00 €
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
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.
- Druge športne prireditve
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve
in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
●
Občina v letu 2019 sofinancira športne prireditve lokalnega in občinskega
pomena, športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve ter udeležbo na
velikih mednarodnih športnih tekmovanjih.
Predvidena sredstva skupaj
2.500,00 €
SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA ZA PROGRAME
ŠPORTAV LETU 2019

Občina Rogatec,Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, telefon 812-10-26, faks 812-10-12,
e-mail: agata.tepes@rogatec.si

138.012,00 €

