Občina Moravče: letni program športa 2021

POGOJI IN MERILA (IZVLEČEK)
ZA VREDNOTENJE LPŠ V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2021
S Pogoji in merili za vrednotenje LPŠ v občini Moravče (v nadaljevanju: merila) se določa uresničevanje javnega interesa
v športu. Merila so sestavni del Odloka in obsegajo:
• pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ,
• merila za vrednotenje programov in področij športa.
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril izračuna skupna
višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom dodeljenih točk in končno
vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje
in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega programa/področja.

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:
Prijavitelji iz 3. člena Odloka postanejo upravičeni Izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež v občini,
• se pravočasno prijavijo na javni razpis,
• so najmanj eno (1) leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
• imajo za prijavljene športne programe in področja:
o zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader
za opravljanje strokovnega dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški za izvedbo športnih programov
in področij,
o urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registriranih tekmovalcih, udeležencih vadbe,
• izvajajo svoje dejavnosti pretežno za občane občine Moravče.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE VSEH ŠPORTNIH PROGRAMOV
Pri vrednotenju vseh športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:
isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu.
VELIKOST VADBENE SKUPINE/POTREBNO ŠTEVILO VADEČIH (= koeficient popolnosti skupine):
različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih.
z merili je določena potrebna (priporočena) velikost posamezne vadbene skupine:
o če v program ni vključena vsaj polovica potrebnega števila vključenih (50 %), se program ne prizna,
o če je v programu manj udeležencev (med 50 in 100 %), se število točk proporcionalno zmanjša,
o večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
Občina sofinancira samo udeležbo svojih občank in občanov (pogoj ne velja pri programih ŠV-USM in KŠ).

PREGLEDNICA A-1

VKLJUČENI: ŠV-PRO, ŠV-PRI, RE, ŠSTA

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI

ŠV-PRO:
do 5/6 let

ŠV-PRO:
7 do19 let

ŠV-PRI:
U-7 do U-11

RE

ŠSTA

velikost skupine

10

15

10

15

10

PREGLEDNICA A-2
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI SKUPINI
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE: velikost skupine
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE: velikost skupine

VKLJUČENI: ŠV-USM, KŠ
ŠV-USM
U-13, U-15

ŠV-USM:
U-17; U-19

KŠ: ČLANI/CE

8
12

6
12

6
12

KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA (= korekcija strokovni kader):
športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra, ki pa mora zadostiti pogojem
ZŠpo-1 (odločba o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu):
o stopnja 1: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: RE, ŠSTA,
o stopnja 2: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: ŠV-PRO.
o stopnja 3: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: ŠV-PRI.
o stopnja 4: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: ŠV-USM.
V programih, ki se izvajajo brez usposobljenih/izobraženih strokovnih delavcev, je korekcijski faktor = 0,000.
Če isti strokovni kader hkrati izvaja dva ali več programov istega izvajalca, se korekcijski faktor ustrezno zmanjša.
GOL-ŠPORT d.o.o.
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PREGLEDNICA B

KOMPETENTNOST STROKOVEGA KADRA

STROKOVNI KADER

stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

stopnja 4

korekcijski faktor strokovni kader

0,250

0,500

0,750

1,000

UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (= korekcija športni objekt):
športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih. Korekcijski faktor za uporabo objektov se upošteva le,
če prijavitelji v postopku JR predložijo zahtevana dokazila o najemu/upravljanju športnega objekta.

PREGLEDNICA C

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA

ŠPORTNI OBJEKT

skupina 1

skupina 2

skupina 3

korekcijski faktor športni objekt

0,000

0,250

1,000

o skupina 1: zunanji objekti v občini, športni objekti izven meja občine ter brezplačna uporaba,
o skupina 2: strelišče,
o skupina 3: nogometno igrišče Moravče.
Prijaviteljem, ki uporabljajo različne športne objekte, se korekcijski faktor lahko določi glede na pričakovano rabo
posameznega objekta (razmerje med najavljenimi urami vadbe v različnih objektih). Športnim objektom, ki niso
navedeni v preglednici, se korekcijski faktor za uporabo določni naknadno, če se izkaže potreba. Vrednost
korekcijskega faktorja določi Komisija za izvedbo JR.
V letu 2021 bo občina subvencionirala znižano ceno v višini 50%. Do subvencioniranja so upravičena športna društva
skladno s sprejetim letnim programom športa ter druga društva in zveze, s sedežem v občini Moravče, ki izvajajo vadbe,
treninge in tekme otrok, do vključno 18. leta starosti. Subvencionira se najem prostorov telovadnic v Osnovni šoli Jurija
Vege, Podružnični šoli Vrhpolje in galerija Osnovne šole Jurija Vege. Korekcijski faktor za ta dva objekta se zato ne
upošteva pri vrednotenju športnih programov.
MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija materialni stroški):
pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi…), ki se upoštevajo v programih
ŠV-USM in KŠ. Korekcijski faktor vrednotenja materialnih stroškov v 2021 znaša 0,500.
ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA:
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna:
o ŠV-PRO: največ dve (2) skupini v programih do 5/6 let in tri (3) skupine v programih 7 do 19 let.
o ŠV-PRI; po ena (1) skupina v vsakem programu: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11.
o ŠV-USM: po ena (1) skupina v vsakem programu: U-13, U-15, U-17, U-19.
o KŠ: največ ena (1) skupina.
o RE; največ tri (3) skupine.
o ŠSTA: največ dve (2) skupini.
PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE (= priznani letni obseg vadbe):
vsaki vadbeni skupini se prizna takšen letni obseg vadbe, kot ga napove izvajalec ob prijavi na JR, vendar največ do
obsega določenega z merili (preglednice št. 1 do 4). Za vadbene skupine športnih programov velja: 1 ura =60 minut!

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
CELOLETNI PROSTOČASNI IN PRIPRAVLJALNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE
ŠV-PRO predstavlja športne aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Ob enakih pogojih LPŠ daje
prednost programom športnih društev (pred drugimi zasebnimi izvajalci; s. p., d.o.o.).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi

MERILA ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader in športni objekt/skupina
strokovni kader in športni objekt/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1

ŠV-PRO, ŠV-PRI

CELOLETNI NETEKMOVANI PROGRAMI

ŠV-PRO
do 5/6 let

ŠV-PRO
7 do 19 let

ŠV-PRI
U-7 do U-11

število ur vadbe/tedensko
število tednov

2
30

2
30

3
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60
60

60
60

120
120

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

GOL-ŠPORT d.o.o.
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CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE
V športnih programih ŠV-USM, kjer je osnovni cilj doseganje športnih rezultatov, se upoštevajo samo mladi športniki, ki
so registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi

MERILA ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader, športni objekt in MS/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 2

ŠV USM

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠV-USM:
U-13; U-15

ŠV-USM:
U-17; U-19

število ur vadbe/tedensko
število tednov

4
40

4,5
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160
160
160

180
180
180

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA ODRASLIH
Programi KŠ predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova
državnega prvaka, kjer se upoštevajo le športniki, ki so registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:
KŠ: celoletni tekmovalni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
športni objekt in materialni stroški/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 3

KŠ

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI

ČLANI/CE

število ur vadbe/tedensko
število tednov

4,5
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

180
180

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in KŠ, je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem
aktivne in koristne izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
Celoletni programi RE praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost z udeleženci s praviloma starejšimi od 65. let. Za posameznika redna športna vadba
predstavlja ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije.
Celoletni programi ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
RE: celoletni netekmovalni programi
ŠSta: celoletni netekmovalni programi

MERILA ZA VREDNOTENJE:
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 4

RE in ŠSTA

CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI

RE

ŠSTA

število ur vadbe/tedensko
število tednov

2
30

2
30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60
60

60
60

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

MERILA ZA VREDNOTENJE IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Strokovno izobraženi in/ali usposobljeni kadri so ključ razvoja in uspešnosti. Projekte izpopolnjevanja izvajajo NPŠZ po
veljavnih programih, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport ali pri strokovnih organih NPŠZ.

Pri vrednotenju izpopolnjevanja strokovnega kadra se upošteva:
GOL-ŠPORT d.o.o.
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•

•

za sredstva izpopolnjevanja lahko kandidirajo izvajalci, katerih trenerji imajo trenersko in/ali vodniško licenco, ki so
jo pridobili/potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2020!
izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo v letu objave JR
imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
izpopolnjevanje v športu

MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 5

RAZVOJ

IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)

minimalno št. udeležencev programa

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

15

MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV
Pri vrednotenju delovanja športnih društev merila določajo štiri (4) kriterije:
• leta neprekinjenega delovanja društva,
• člani društva s plačano članarino,
• število priznanih popolnih celoletnih netekmovalnih skupin,
• število priznanih popolnih celoletnih tekmovalnih skupin.
Vsakemu izvajalcu se pri vsakem kriteriju prizna največ 100 točk.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev na lokalni ravni

MERILA ZA VREDNOTENJE:
MS/skupina in/ali član in/ali leto

PREGLEDNICA ŠT. 6

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
SKUPINE

TEKMOVALNE
SKUPINE

1
0

0
10

0
20

100

100

100

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

TRADICIJA

ČLANSTVO

točke/leto ali točke/član
točke/skupina

3
0

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)

100

NETEKMOVALNE

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV
Sofinanciranje področja športnih prireditev se izvede na osnovi naslednjih meril:
• množičnost, ustreznost vsebine športne prireditve in pomen za lokalno okolje.
Izvajalci lahko v 2021 prijavijo izvedbo največ dveh (2) športnih prireditev.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE:
športne prireditve lokalnega, občinskega in regijskega pomena

PREGLEDNICA ŠT. 7

MERILA ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/prireditev

ŠPORTNE PRIREDITVE - IZVEDBA

MNOŽIČNOST: število vključenih

do 50
udeležencev

51 - 100
udeležencev

nad 101
udeleženec

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/PRIREDITEV

20

40

60

Na osnovi napovedanega števila udeležencev prireditve določeno število točk se korigira s faktorji iz preglednice (št: 8):

PREGLEDNICA ŠT. 8
USTREZNOST: namen prireditve

KOREKCIJA: PRIREDITVE
netekmovalno

tekmovalno:
VSI

tekmovalno:
MLADI

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,600

0,800

1,000

POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: tradicija prireditve

0 - 5 let

6 - 10 let

11 + let

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,600

0,800

1,000

GOL-ŠPORT d.o.o.

