Na podlagi 9. dlena Zakona o Sportu (Ur. l. RS, lt. 29117), Resolucije o nacionalnem programu
Sporta v RS za obdobje 2014 2023 (Ur. l. RS, 51. 26114l,lzvedbenega nadrta Resolucije o

-

-

Nacionalnem programu Sporta v RS za obdobje 2014 2023 (Sklep Vlade RS St. 00727131201417 z dne 26.8.2014), 16. 6lena Odloka o uresnidevanju javnega interesa na podrodju
Sporta v obdini Borovnica (Ur. l. RS St. 76/00) in 15. dlena Statuta Obdine Borovnica (Ur. L
RS, 5t. 67/16) je Ob6inski svet Ob6ine Borovnica na 3. dopisni seji dne 16.4. 2020 sprejet
PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH
zA SoFTNANcIRANJE LETNEGA pRoGRAMA SpoRra v oeclNt BoRovNtcA

t.

spr-oSrue

ooLocee
1

. Elen

(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik doloda pogoje, postopke, merila in kriterue za vrednotenje in delitev sredstev,
namenjenih za uresnidevanje javnega interesa na podrodju Sporta v Obdini Borovnica (v
nadaljevanju: obdina), v okviru letnega programa Sporta (v nadaljevanju: LPS).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPS se zagotovijo v proradunu ob6ine.
2.

ilen

(uporaba kratic)
('1) Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen

DL - drZavna liga

JR - javni razpis

- letni program Sporta
NPS - nacionalni program Sporta
RS - Republika Slovenija
NPSZ - nacionalna panoZna Sportna
LPS

zveza.
3.

ilen

(opredelitev javnega interesa)
(1) Javni interes na podrodju Sporta v obdini obsega dejavnosti na vseh podrodjih Sporta, v
skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v NPS, in se uresniduje tako, da se:

o
.

zagotavlja finandna sredstva sofinanciranje LPS na ravni obdine,

spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh podrodjih
Sporta,

o

nadrtuje, gradi posodablja in vzdtZuje lokalno pomembne Sportne objekte in povriine
za Sport v naravi.

4. 6len
(izvajalci LPS)
(1) lzvajalci LPS po tem pravilniku so:

.
.

Sportna dru5tva, ki so registrirana v RS,

zveze Sportnih drustev, ki jih ustanovijo Sportna drustva s sedeZem v obdini,

.

zavodi s podroaja vzgoje in izobraZevarya, ki izvajajo Sportne programe, dolodene z
LPS,

.

pravne osebe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti v Sportu.
5. Elen

(pravica do sofinanciranja)
(1) lzvajalci iz prej5njega 6lena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh podrodjih
Sporta, de izpolnjujejo naslednje pogoje:

.
.
.

imajo sedeZ v ob6ini Borovnica,

so na dan obiave javnega razpisa za sofinanciranje LPS najmanj 1 leto registrirani v
skladu z veljavnimi predpisi,
imajo za prijavljene Sportne programe

o
o
o

zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraZen ali
usposobljen strokovni kadet za opravljanje dela v Sportu,
izdelano finandno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroskov za izvedbo dejavnosti,
izvajajo Sportne 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 Sportnih programov in je obseg izvlanla
posameznega Sportnega programa v merilih drugade opredeljen,

o

v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco dlanstva, evidenco o
udeleZencih programa in evidenco o pladani Elanarini.
(2) Sportna dru5tva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPS.
II. VSEBINSKE DOLOEBE

6. Elen

(opredelitev podroiij Sporta)
(1) Za uresnidevanje javnega interesa v Sportu se v skladu se v skladu s prora6unskimi
moZnostmi, ob upoStevanju na6ela enake dostopnosti proradunskih sredstev za vse izvajalce,
iz proraduna obdine lahko sofinancirajo naslednja podro6ja Sporta:
1. SPORTNI PROGRAMI:
1

.1 .

Prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine

1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1

.3. Ob5tudijske 5portne dejavnosti

1.4. Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport

1.5. Kakovostni Sport
1.6. Vrhunski Sport
1.7. Sport invalidov

1.8. Sportna rekreacrja
1.9. Sport starej5ih

sredstva v posameznem letu ne bodo zadosdala za udejanjanje
programa Sporta v celoti, se prednostno uposteva financiranje programov pod todkami 1.1.,
1.4.,1.5.,1.8. in 1.9.
2. SPoRTNI oBJEKTI IN PoVRSINE zA SPORT V NARAVI

V kolikor razpoloalliva

3, RAZVOJNE DEJAVNOSTI V SPORTU
3.1 . Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu
4. ORGANIZIRANOST V SPORTU
4.1 . Delovanje Sportnih dru5tev in

zvez

5. SPoRTNE PRIREDITVE IN PRoMocIJA SpoRTR
5.1 . Obdinske Sportne prireditve
5.2. Druge Sportne prireditve
5.3. Ob6inske Sportno promocijske prireditve za podelitve priznanj v Sportu
5.4. Sportna dediSdina in muzejska dejavnost v Sportu

6. DRUZBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V SPORTU
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih podrodij LPS so dolodena merila, pogoji in kriteriji, ki
vsebujejo:

o
.
.
.

navedbo Sportnih podrodij, ki so vjavnem interesu,

obseg Sportnih podrodij in elemente vrednotenja,
kriterUe vrednotenja posameznih podrodij,

razvrstitev Sportnih panog glede na razsirjenost in uspesnost ter pomen za lokalno
okolje v programih Sporta otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport
ter v drugih programih kakovostnega in vrhunskega Sporta.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh podrodjih Sporta so
ses_tavni del tega pravilnika in sejih v dasu od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje
LPS do zakljudka razpisnega postopka ne sme spreminlati.
7. Elen

(LPs)
(1) LPS je dokument, ki opredeljuje vsa podro6ja Sporta, ki so v danem letu opredeljena kot
javni interes ob6ine. Predlog LPS pripravi ob6inska uprava. K predlogu LPS poda mnenje
pristojni odbor, sprejme ga obcinski svet.

(2) Glede na razvojne na6rte, prioritete v Sportu, 'azpoloiljiva proradunska sredstva ter
kadrovske in prostorske razmete v lokalnem Sportu se v LPS dolo6i:
Sportne programe oziroma podrodja, ki se v proradunskem letu, za katerega se
sprejema LPS, sofinancirajo iz obdinskega prora6una,
obseg in vrsto Sportnih programov oziroma podrodij,

.

.
o

visino proradunskih sredstev za sofinanciranje posameznih podrodu Sporta, morebitne
dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPS.
8. Elen

(postopek izbora izvajalcev LPS)
Postopek izbora izvajalcev LPS, razdelitev finandnih sredstev in nadzor nad namensko porabo
prora6unskih sredstev za Sport poteka po pravilniku, ki ureja postopek izvedbejavnega razpisa
v Obdini Borovnica.

f. ilen
(merila za sofinanciranje)
Merila za vrednotenje in sofinanciranje Sportnih programov so priloga pravilnika

10. 6len

(zaEasno sofinanciranje)

(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvlanja LPS se lahko dolodena podroCja Sporta
sofinancirajo na osnovi sklepa o za6asnem sofinanciranju. Dokument se lahko sklene samo
z izvalalci LPS, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane ie v preteklem koledarskem letu in
je izvajalec podal pisno zahtevo po zadasnem sofinanciranju. O zadasnem sofinanciranju
odlodi 2upan s sklepom.

(2) V sklepu o za6asnem sofinanciranju se dolodi nadin in visino sofinanciranja dejavnosti.
Visina zadasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseei ene tretjine pogodbenega zneska, ki
ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega dlena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPS se 2e nakazana sredstva poradunajo.
11.

ilen

(spremljanje izvajanja LPS)
(1) lzvajalci LPS so dol2ni izvajati izbrane programe najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano podrodje v skladu z razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo prora6unskih sredstev izvaja obdinska uprava.
Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov Sporta lahko Zupan
pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
12. alen

(uporaba jaynih Sportnih objektov in povr5in)
(1) Sportna dru5tva, ki izvajajo LPS, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost
pri uporabi javnih Sportnih objektov in povriin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi Solske Sportne vzgoje, ki se izvajajo v oziroma na javnih Sportnih objektih
in povr5inah, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPS.
III. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
13. Elen

(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednoten,;e programov
Sporta v Ob6ini Borovnica in zagotavljanju sredslev za obratovalne stroSke Sportnih objeKov
(Ur. l. RS, 5t. 76/00).
14. 6len

(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik za6ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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pocoJt tN KRtrERtJt zA vREDNoTENJE LETNEGA pRocRAMA SpoRu v
goRovNlca
oectNt
MERtLA,

V Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje LPS v obdini Borovnica so opredeljeni
izvajalci, ki ob izpolnjevanju dolodenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za

uresnidevanje javnega interesa v Sportu so z merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila)
opredeljeni nadini vrednotenja naslednjih podrodij Sporta:
1. Sportni programi,
2. Sportni objekti in povr5ine za Sport v naravi,
3. razvojne dejavnosti v Sportu,
4. organiziranost v Sportu,
5. Sportne prireditve in promocija Sporta,
6. dru2bena in okoljska odgovornost v Sportu.
Za vedino podrodU Sporta se z merili doloda sistem todkovanja. vrednost podrodja predstavlja
se5tevek todk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi oddanih prijav na JR. Vnaprej dogovorjena
merila se v dasu trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Finandna vrednost predstavlja
zmno2ek med sestevkom toak in aktualno vrednostjo to6ke, ki je dolodena glede na sredstva,
predvidena v LPS.
Sofinanciranje Sportnih objektov in povrsin za Sport v naravi ni predmet JR, ampak se na
osnovi sprejetega LPS sofinancira neposredno iz ustreznih proradunskih postavk.

I. SPoRTNI PRoGRAMI
Posamezne oblike sporta imajo razlidne cilje in so.. prilagojene razli6nim skupinam ljudi,
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Sportni programi so najbolj opazen del
Sporta in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno sportno vadbo.
SPLOSNI PoGoJI VREDNoTENJA SpoRTNIu PRoGRAMoV:

Vrednoti se celoletne Sportne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov v letu. Sportne
programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar ne ve6, kot je
odlodeno z merili. Obseg programa se vrednoti v urah, pri demer je ura programa 60 minut.
V merilih dolo6eno skupno Stevilo toEk se nana5a na optimalno zadostitev pogojev glede:

1.

predvidenega Stevila udelezencev vadbene skupine:
de je prijavljenih manj udeleZencev, kot zahtevajo merila, se Stevilo todk
sorazmerno zmanjSa, de je udeleZencev ved, to ne vpliva na dodatno
vrednotenje programa ( = korekcija popolnosti skupine)
uporaba Sportni panogi primernega Sportnega objekta (= korekcija Sportni

.

.
.
o

2.
3.

objekt)
vodenja prograrnov s strani primerno izobraZenega in/ali usposobljenega
strokovnega kadra (= korekcija strokovni kader)

doloditve primerne vi5ine materialnih stro5kov izvedbe Sportnega programa
(=korekcija MS)
pri tekmovalnih Sportnih programih se vrednotijo le programi izvajalcev LpS, ki imajo
dejavnost organizirano in tekmujejo vsaj v dveh (2) starostnih kategorUah, od tega
vsaj ena starostna kategorija otrok in mladine , rczen v Sportnih panogah, kjer zaradi
specifidnosti panoge tega pogoja ni mogode izpolniti,
v programih Sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
sport, se vrednotijo le Sportniki, ki so registrirani pri NpSZ (oz. ZSIS-POK),

4.

ekipe in (ali) posamezniki morajo dokazati udele2bo na najmanj petih (5) tekmah v
sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPSZ, razen v Sportnih panogah, kjer zaradi
svoje specifi6nosti tega ni mogoie izpolniti
PREGLEDNICA ST.

I

KOREKCIJA POPOLNOSTI SKUPINE: KPS
maniSa

SKUPINA
Korekcijski faktor

Sorazmerno glede

na

vecla
Ni korekcije

velikost skupine

KOREKCIJA SPONTII OBJEKT :KSO

PREGLEDNICA ST.2
Zunanie povrSine
0,80

SpoRrur oBJEKT
Korekcijski faktor

PREGLEDNICA ST. 3
STROKOVNI
KADER
Korekcijski faktor

o
o
o
o

Usposobljenost
stopnia 0
0,70

Zaprti obiekti
1,00

KOREKCIJA STROKOVNI KADER
Usposobljenost
stopnja 1
0,80

Usposobllenost
stopnia 2
1,00

Usposobljenost
izobrazba FS
1,2

Usposobljenost stopnja 0: izvajalcem vseh programov, ki nimajo usposobljenega
strokovnega kadta za strokovno delo v Sportu, se Stevilo todk za strokovni kader za
takine programe korigira s faktorjem 0,70 (vodja programa nima dokazane strokovne
usposobljenosti za vaditelja)
Usposobljenost stopnja 'l: vodja programa ima dokazano strokovno usposobljenost in
izvaja programe rekreacije (tudi SVOM) in Sporta starejsih.
Usposobljenost stopnja 2: vodja programa ima dokazano strokovno usposobljenost in
izvaja programe Sportne vzgoje otrok in mladine, pripravljalni programi.
Usposobljenost - izobrazba Diplomant FS: Vodja programa ima dokazano strokovno
usposobljenosuizobrazbo v Sportu in izvaja programe Sportne vzgoje otrok in
mladine, tekmovalni programi.

POSEBNI POGOJI VREDNOTENJA SPORTHIN PROGRAMOV

1.I. PROSTOCASNA SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prosto6asna Sportna vzgoja otrok in mladine predstavlja Sirok spekter Sportnih dejavnosti za
populacijo pred5olskega do vklju6no srednje5olskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike Sportne dejavnosti netekmovalnega znaiala za otroke in mladino, ki nadgrajujqo Solsko
sportno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPSZ.
1.1,1, PROMOCIJSK SPORTNI PROGRAMI
Med promocijske Sportne programe, ki se preteZno izvajajo v VIZ zavodih, Stejemo Mali son6ek
(MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sondek (ZS), Nauiimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in
Mladi planinec (MP) ali drugi tovrstni programi. ee se programi izv{aio v okviru obveznega
udnega procesa in so financirani s strani MIZS (Zavoda za Sport RS Planica), niso predmet
sofinanciranja po LPS obdine.

PREGLEDNTcA

pRosroensNn SponrNA vzGoJA

5r. r.t.r.

OTROK IN MLADINE

PROMOCTJSKT SpOnTHr
PROGRAMI

(MS; CP; ZS; NSP;

KRP;

PREDSOLSKI
(do 6 let)

Soloogvezur

1

1

1

1

(do 15 let)

MP)
Stevilo

udele2encev
programa
Todke /MS/udele2enec

r. r z. SoLsxR SpoRrrun TEKMovANJA
Solska Sportna tekmovanja, ki se izvajajo izkljudno v zavodih VlZ, predstavljajo udele2bo
Solskih Sportnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih Sportnih panogah od lokalne

do drZavne ravni.

PREGLEDNICA ST. T.T.Z.

Sor-sxl SponrHA

PROSTOCASNI SpOnrNA VZCO.IA
OTROK IN MLADINE

s OLOOBVEZNI (tudi s PP)

TEKMOVANJA
Velikost skupine (5t
udele2encev)
To6ke /MS/skupina
(obdinsko, medobdinsko)
Todke /MS/skupina (regijsko,
drZavno)

(do 15 let)
10
10
15

1 ,1 .3. DODATNE URE SPORTNE DEJAVNOSI V SOLI
Nacionalni program Sporta sem pristeva dodatne ure Sporta v osnovnih Solah, v dasu pouka,
a izven kurikuluma. Merila za vrednotenje dodatnih ur Sportne dejavnosti na Soli in visina
prora6unskih sredstev se opredeli z LPS za leto, za katerega se LPS sprejema.

1.1.4. CELOLETNI SPORTNI PROGRAMI
Celoletni sportni programi prostoda-sne Sportne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30
tednov v letu oziroma 60 ur letno. ee programe izvalaio zavodi VlZ, se ovrednoti le itrokovni
kader. ee izvajalec programov VIZ (aii drugemu upiavlavcu; ne plada stroSkov prostora, se
ovrednoti le strokovni kader-

PROSTOEASNA SF
OTROK IN MLADINE

PREGLEDNICA 5T. T.I.+.

CELOLETNI

SPORTNI

PROGRAMT

(svOM,

prostodasni programi vadbe)
Velikost
(5t
udele2encev)
Stevilo ur vadbe ltedenskol
Stevilo tednov
Todke /OBJEKT/skupina
To6ke/STROKOVNI
KADER/skupina

skupine

PREDSOLSKI
(do 6 let)

Sotoogvezrut
(do 15 let)

MLADINA
(do 19 let)

10-12

12-20

12-20

1,5
30

2
30

2

45

60

30
60

45

60

60

.5. PRocRAMI V CASU SoLSKIH Poe lTNlc (esenske, zimske, prvomajske)
Programi praviloma predstavlja.lo Sportne dejavnosti v skrajSanem obsegu (te6aji, projekti), ki
jih ponujajo razlidni izvajalci. Ce programe izvlajo YlZ, se ovrednoti le strokovni kader.
1

.1

PROSTOEASNA SPORTNA VZGOJA

PREGLEDNICA 5T. I.T.S.

OBCASNI

SPORTNI

OTROK IN MLADINE
PROGRAMI

(poditniSki programi

Velikost skupine (51. udeleZencev)
Stevilo ur progama
Todke /MS/skupina
To6ke/STROKOVNI KADER/skupina

SOLOOBVEZNI
(do 15 let)
12

10-20
10-20
10-20

r.2. SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostodasno Sportno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo Sportni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi ali
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspe5no socialno
integracijo v vsakdanje 2ivljenje. Financirajo se promocijski Sportni programi in celoletni Sportni
programi po merilih v preglednicah 1.1.1., 1.1.4. in 1.1.5..
1.3. OBSTUDIJSKE SPORTNE DEJAVNOSTI
Programi ob5tudijske Sportne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizacUi negativnih udinkov sededega nadina Zivljenja. V kolikor
lokalna skupnost sofinancira te dejavnosti, se merila za vrednotenje in viSina proradunskih
sredstev opredeli z LPS za leto, za katerega se LPS sprejema.

I.4. SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENA V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI SPORT
Predstavlja Sirok spekter programov za otroke in mladino, ki se s Sportom ukvarjajo zaradi
doseganja vrhunskih Sportnih rezultatov.
1.4.1. PROGRAMI SPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KS IN VS
Programi Sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski sport, so sestavni
del Sportnih programov. Pogoj za sofinanciranje je ustrezno oblikovana vadbena in tekmovalna
piramida (najmanj 3 starostne skupine).

ilvornox N MLADTNE, USMERJENA v

PREGLEDNICA 5T. T.+.T.
Vadba. tednov: 40
CELOLETNI SPORTruI PROGRAMI

Velikost skupine
Stevilo ur vadbe/tedensko
Stevilo tednov
T06ke /MSiskupina
Todke/STROKOVNI
KADERI/skupina

KS rN vS

5-9 let
10
3

{0-11
let
10
3

12-13
let
8-12
4

30
90

35

120

40
210

90

120

210

14-15
let
8-12
4
40
210
210

8-19

16-17

{

let
8-12

let
8-12

t)

b

40
240

40
240

240

240

SV OTR-OK IN MLADINE, USMERJENA V
KS IN VS - MISELNE IGRE
Tedensko Stevilo ur vadbe: 20 Stevilo tednov vadbe v letu: 40
cELoLETNT SponlNr pRoGRAMt
10-1 'l
12-'t3
14-',t5 16-17
t 8-19
6-9 let
let
let
let
let
let
- MISELNE IGRE
Velikost skupine Sah
6
6
8
8
10
10
PREGLEDNICA ST. T.+.2.

Stevilo ur vadbe/tedensko
3
Stevilo tednov
30
on
Todke /MS/sku prna
Toike/STROKOVNI KADER/sina
90
ah: hitropotezni, pospe5eni, standardni
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4

4

6

6

35

40
210
210

40
210
210

40
240
240

40
240
240

120
120

,I.5. KAKOVOSTNI
SPORT
V to skupino priStevamo Sportnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
vrhunskega 5portnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih
NPSZ do naslova _dr2avnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZSZ, in so registrirani skladno s pogoji
NPSZ ter OKS-ZSZ. Za manj5e Stevilo ur va dbe se upo5teva sorazmerna korekcija todk,
najmanjse Stevilo ur vadbe za razvrstitev v to skupino je 4 ure tedensko, 40 tednov (160 ur).
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Ur vadbe tedensko.
tednov: 40
KAKOVOSTNI SPORT OORASUX
Velikost skupine gibalno tehnidne
panogq
Stevilo ur vadbe/tedensko
Stevilo tednov
Toike /MS/sku prna
T06Ke/STROKOVNI

I

KADERI/SKU prna

KAKOVOSTNI SPORT ODRASLIH
Nad 20 let

8-12
a

40
320

320

I.6. VRHUNSK SPORT
Vrhunski Sport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih Sportnikov, ki so v skladu
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje Sportnikov v zadnji objavi OKSZSZ pred objavo JR navedeni kot 6lani Sportnega dru5tva s sedeZem v obeini in so s svojimi
Sportnimi dosezki dosegli naziv Sportnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali
perspektivnega razreda (PR). Osnovni cilj teh programov je vrhunski Sportni dosezek. S
sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo dodatni programi Sportnikov pR, MR, SR, v
obsegu 240 to6k na udele2enca. Sredstva se zagotovi z LPS za tekode leto.

I.7. SPORT INVALIDOV
Sport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne kot tudi Sportne
u6inek. Osnovni ciljje invalidom omogoditi ehakovredno sodelovanje pri prostodasnih Sportnih
dejavnostih. celoletni Sportni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur v letu.
PREGLEDNICA

T.1.7.

SPORTNI PROGRAMI
INVALIDOV (netekmovalni
programi vadbe)

PORT INVALIDOV

CELOLETNI
PROGRAMI

OBEASNI PRoGRAMI

skupine

(5t
Velikost
udeleZencev)
Stevilo ur progamaitedensko
Stevrlo tednov
Todke /MS/skupina
Todke/STROKOVNI
KADER/skupina

5-8

5-8

2

10

30

60

10-15

60

10-'l 5

1.8. SPORTNA REKREACIJA
Sportna rekreaciia predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostodasne Sportne vzgo.ie
otrok in mladine, Sportne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obstudijskih Sportnih dejavnosti
in tekmovalnega Sporta. Sportna rekreacUa (SR) je zbir raznovrstnih Sportnih dejavnosti
odraslih vseh starosti (nad 18let) in druZin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega 6asa
(druZenje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega podutja ter udeleZbe na rekreativnih
tekmovanjih.
1.8.1. CELOLETNI SPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
Celoletni programi Sportne rekreacrje potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma najved 90 ur
letno ter predstavljajo najiir5o in najpestrejSo izbiro organizirane Sportne vadbe
netekmovalnega znaiaila.

Sponrua

PREGLEDNICA ST. 1.8.I.

SPoRTNA REKREACIJA
(netekmovalni programi vadbe)
Velikost skupine (individualne
panoge)
Stevilo ur progama/tedensko
Stevilo tednov
/SPORTNI
Todke
OBJEKT/skupina
Todke/STROKOVNI
KADERI/skupina

REKREAcTJA

GIBANJE 7A

CELOLETNI
PROGRAMI

OBCASNI
PROGRAMI

ZDRAVJE

8-14

12-15

12-15

z-J

20-40

2-3
30-40

60-90

10-20

60-90

60-90

10-20

60-90

30-40

1.8.2. PODROENI CENTRI GIBANJE ZA ZDRAVJE
Predstavljajo povezovanje zdravstvenih in Sportnih organizacij pri izvajanju Sportne rekreacije.
Merila za vrednotenje podro6nih cenlrov gibanja za zdravje na lokalni ravni in vi5ino
proradunskih sredstev se opredeli z LPS za leto, za katerega se LPS sprejema.
1.9. SPORT STAREJSIH
Sport starejSih predstavlja Sportno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad dose2enim 65.
letom starosti in razSirjenih dru2in, pri 6emer pod pojmom raz5irjenih druiin razumemo zvezo
starejSih oseb in vnukov.

1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJSIH IN ISTOCASNA SPORTNA VADBA
RAZSIRJENE DRUZINE
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starej5ih ter programi isto6asne Sportne vadbe
razsirjenih druzin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo
razli6ne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na povrSinah v naravi in urbanem
okolju.

PREGLEDNICA ST. {.9.I.

SFonr

STAREJSTH

(netekmovalni programi vadbe)

SPoRT STAREJSIH
RAZSIRJENE
SKUPINSKA
DRUZINE
VADBA

Velikost skupine
Stevilo ur vadbe/tedensko
Stevilo tednov
Todke/STROKOVNI
KADERI/skupina

11-15
I
30

2
JU

11-15

60

60

oBJEKTI IN PoVRSINE zA SPoRT V NARAVI
Udinkovita in dostopna mreZa kakovostnih Sportnih objektov in povr5in za Sport je pomemben
dejavnik Sportnega udejstvovanja. V okviru LPS se sofinancira posodabljanje in investicijsko
vzdrZevanje obstojedih Sportnih objektov in povrSin, medtem ko redna vzdrZevalna dela in
obratovanje niso predmet sofinanciranja LPS. Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo na
posebnih proradunskih postavkah, izvajalci so izbrani na specifiden na6in.
2. SPORTNI

S sredstvi prora6una se sofinancira energetske in sportno tehnoloske posodobitve Sportnih
objektov, trajnostno ureditev, investicijsko vzdrZevanje in posodobitev naravnih povrsin za
Sport ter novogradnje Sportnih objektov.

Predmet javnega razpisa je lahko sofinanciranje obratovalnih stro5kov Sportnih objektov in
povr5in, ki so z LPS prepoznani kot neobhodni za izvajanle Sportnih programov in projektov v
javnem interesu. Kriterije vrednotenja in
prora6unskih sredstev se
-sofinanciranja in vi5ino
opredeli z LPS za leto, za katerega se LPS sprejema.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V SPORTU
Razvojne dejavnosti v Sportu prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne
naloge, ki nepogreSljivo podpirajo vsa ostala podrodja Sporta. LPS za koledarsko leto, za
katero se sprejema, lahko opredeli podrodja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti,
maksimalno Stevilo udeleZencev v programih usposabljanja, maksimalno Stevilo priznanih
projektov v zalo2ni5tvu, znanstveno raziskovalni dejavnosti ali informacijsko komunikacijski
tehnologiji v Sportu.
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V SPORTU
Programi izobraZevarya so v pristojnosti izobtaievalnega sistema, programe usposabljanja in
izpopolnjevanja izvalajo v NPSZ po veljavnih programih, verificiranih pri strokovnem svetu RS
za Sport ali pri strokovnih organih NPSZ. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
3.1 .

IN

PROGRAMI
USPOSABLJANJA
IN
IZPOPOLNJEVANJA
Minimalno Stevilo
udeleZencev programa
Todke/MSiudele2enec

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)

stopnja 1,2

1

1

USPOSABLJANJE

20

Sredstva so namenjena za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki neposredno
vodijo izvajanje programov Sporta in sicerza pridobivanje vseh oblik strokovne usposobljenosti
(nazivl) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licendni seminarji). Sredstva se
razdelijo na podlagijavnega razpisa za usposabljanja v preteklem letu, na podlagi predloZenih
dokazil (kopije pla6anega ra6una, potrdilo
opravljenem izobraZevanju, pogodba s
kandidatom z obveznostjo, da bo kandidat najmanj eno leto opravljal strokovno delo pri
izvajalcu Sporta, ki ga posilja na izobrazevanje)

o

4. ORGANIZIRANOST V SPORTU

Sportna drustva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik Sporta. Delovanje
drustev se sofinancira iz obdinskega proraduna na podlagi Stevila dlanov s pladano dlanarino
(vadnino). Steie se le dlanstvo, ki plada dlanarino/vadnino najmanj v viSini 10€.

PR
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DELOVANJE

5poRrux
DRUSTEV
Todke/leto
delovanja
Todke/6lan
oz.
tekmovalec
To6ke/druStv

ORGANIZIRANOST V SPORTU
CLANSTVO
S PLAEANO

o

TEKMOVALCI

2

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

30

50

80

300

150

30

50

claruentru

naived

REGISTRIRAN
I

CLANSTV
O V NPSZ

U

o

To6ke skupaj

DRUSTVO
V
JAVNEM
INTERES

TRADICIJA:
LETA
DELOVANJ
A

5. SPoRTNE PRIREDITVE IN PRoMocIJA SpoRre
Sportne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture Sporta. Kjer potekajo, imajo velik
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in Gzvol Sportne-kulture.
UdeleZba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPSZ ni predmet sofinanciranja (drZavna
prvenstva, ligaska in pokalna tekmovanja). Sofinancira se druge Sportne prireditve (mno2i6ne
Sportne prireditve, druge Sportne prireditve lokalnega pomena, prireditve ob obletnicah
dru5tva), vse izvedene na obmodju obdine Borovnica. Sofinancira se najved tri (3) Sportne
prireditve na izvalalca. lzkazano mora biti obveSianje javnostiStevilo udeleZencev predstavlja Stevilo aktivnih udeleZencev na zadnji izvedeni Sportni
prireditvi. Ce se prireditev organizira prvi6, se upo5teva predvideno Stevilo udeleZencev po
oceni organizatorja.
S
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DELOVANJE
DRUSTEV

5

SpoRrurn udeleZe

Todke prireditev druStvenega
pomena
Todke prlreditev ob6inskega
pomena

Todke prireditev

regUskega

udeleZe
ncev
36-70

udeleien

ncev
do 35

cev
71-105

udeleZenc
ev
106-1 30

udeleZenc
ev
nad 130

10

20

30

40

60

20

30

40

50

70

30

40

50

60

80

pomena
5.1. PODELITEV PRIZNANJ V SPORTU

Merila za vrednotenje,prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske Sportne doseZke
ter druge vrste priznanj in vi5ino proradunskih sredstev se opredeli z LPS za leto, za katerega
se LPS sprejema.

