PREDLOG
Na podlagi tretjega odstavka 16. alena Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117, 21l'18 - ZNOrg
in 82120) in devetega odstavka 6. 6lena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa aporta v Obaini Vransko (Uradne objave Obaine Vransko, 5t. 90/2019) je

ObainskisvetObdineVranskona

sejidne.................sprejelnaslednje

POGOJE IN MERILA
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta
v Ob6ini Vransko v letu 2021

1. POGOJI ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA SPORTA
lzvajalci programov in podroaij aporta imajo pravico do soflnanciranja izvajanja letnega programa
aporta v Obdini Vransko v letu 2021. ae:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

imajo sedez v ObainiVransko;
so registrirani za izvajanje dejavnosti v Sportu najmanj eno leto pred dnevom objave
javnega razpisa;
so ustanovitelji in njihovi alani samo drustva s sedezem v Ob6ini Vransko (velia za zveze
6portnih druStev)i
programe in podrocja Sporta izvajajo prete2no na obmodju Obdine Vransko in pretezno za
prebivalce Obdine Vransko;
imajo za programe in podro6ja 5porta zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske
pogoje;
imajo za programe in podrodja Sporta izdelano finanano konstrukcijo, iz katere so razvidni
viri prihodkov in priaakovani stroiki izvedbe;
imajo urejeno evidenco alanstva (velja za Sportna drustva in zveze Sportnih dru6tev) ter
evidenco o udele2encih programov;
se pravodasno prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
izpolnjujejo druge pogoje, dolodene z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa Sporta v Obdini Vransko, Letnim programom Sporta v Obcini
Vransko za leto 2021 in razpisno dokumentacijo-

2. PROGRAMI IN PODROEJA SPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO
2.1

sPLoiNE DoLodBE

Predmet sofinanciranja iz\4anja letnega programa Sporta v Obdini Vransko v letu 2021 so
programi in podrodja iporta, ki jih izvajajo izvajalci programov in podrodij Sporta, ki izpolnjujejo
pogoje, navedene v toaki 1. POGOJI ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAITA SPORTA,
in za katere razpisna komisija oceni, da je njihovo izvajanje v javnem interesu.
lz proracuna Obdine Vransko za leto 2021 se sofinancirajo naslednje vsebine programov gporta:
- strokovni kader,
- najem / uporaba Sportnega objelda,
- velikost vadbene skupine,
- materialni stroSki programa (velja za programe Sportne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunskiSport).
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za Sportne programe je doloden optimalni obseg vadbe (od 45 do 240 ur letno ter dodatne ure
vadbe za kategorizirane Sportnike). ee je obseg vadbe v programu manjsi od optimalnega obsega
vadbe, se izvaJalcu programa dodeli proporcionalno manjae Stevilo to6k glede na dejanski obseg
vadbe Ce je obseg vadbe v programu veaji od optimalnega obsega vadbe, se izvajalcu programa
ne dodelijo dodatne toake.

lzvajalci iportnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o strokovni
usposobljenosti kadra, ki vodi Sportne programe. V kolikor Sportni program vodi oseba brez
ustrezne strokovne usposobljenosti, se todke za strokovni kader ne dodelijo.
Do toak iz postavke najema / uporabe Sportnega objeha (odprti - zaprti objeK) so upraviaeni
samo tisti izvajalci Sportnih programov, ki so dejanski plaaniki najemnin / obratovalnih stroakov in
poteka njihova vadba na obmodju Obdine Vransko. V primeru najema / uporabe samo dela
objekta se izvajalcu programa dodeli proporcionalno manjse Stevilo todk glede na dejansko naieto
/ uporabljeno povrsino oziroma glede na dejanskistrogek najema / uporabe objekta.
Pri velikosti vadbene skupine se zasleduje cilj oblikovanja vadbenih skupin z optimalnim Stevilom
vadedih za posamezen program oz. starostno obdobje (od 10 do 15 vade6ih). Ce vadbena
skupina ateje manj vadedih od optimalnega Stevila, se izvajalcu programa dodeli proporcionalno
manj5e Stevilo toak glede na dejansko Stevilo vadeaih. Ce vadbena skupina ateje vea vade6ih od
optimalnega atevila, se izvajalcu programa ne dodelijo dodatne toake.

Za programe Sportne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport se izvajalcem
priznajo materialni stroski programa v viaini

'1

to6ke na 1 uro programa.

lz proraduna Obdine Vransko za leto 2021 se sofinancirajo naslednja podroaja Sporta
Sportni objeKi in povrsine za aport v naravi;
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
delovanje izvajalcev letnega programa 6porta;
Sportne prireditve.

-

2.2. PROSTOEASNA SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

2,2.1, Prostoeasna Sportna vzgoja predsolskih ottok
Predsolsko obdobje obsega das od otrokovega rojstva do vstopa v 5olo.

Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 4s-urni Sportni programi, ki jih organizirajo drustva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upostevajo atevilo vadedih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.
Optimalno Stevilo otrok v skupini je 10. Ce Steje skupina manj kot '10 otrok se Stevilo todk za
velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjaa. ee ateje skupina vea kot 10 otrok se ne
dodelijo dodatne toake.
Visina sredstev za posamezne programe se doloii na osnovibAkovanja po TABELI

1.

2.2.2, Prostodasna ipo,7na vzgoja Soloobveznih otrok
Prostoaasna iportna vzgoja ioloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vkljudeni v
Sportne programe za otroke od vstopa v osnovno Solo do zakljudka osnovnosolske obveznosti.

Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
Zlati sonaek (program se sofinancira v okviru letne pogodbe z OS Vransko-Tabor),

.
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Krpan (program se sofinancira v okviru letne pogodbe z OS Vransko-Tabor),
Sportni programi, kijih organizirajo druatva in drugi izvajalci letnega programa Sporta.

Programa )Zlati son6ek( in )Krpan( sta programa na ravni drzave, zato se izvajalcu OS
Vransko-Tabor sofinancira razlika, kije ne zagotovi drZava.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 60-urni Sportni programi, ki jih organizirajo drustva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upogtevajo Stevilo vadedih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.
Optimalno Stevilo otrok v skupini je 15. ee Stete skupina manj kot 15 otrok se Stevilo toak za
velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjsa. Ce Steje skupina ve6 kot 15 otrok se ne
dodelijo dodatne todke.

Viiina sredstev za posamezne programe se dobei na osnovi bekovanja po TABELI

1

2.2.3, Prostoeasna Sporlna vzgoja mladine
Prosto6asna Spodna vzgoja mladine je dejavnost mladih (praviloma od '16. do 19. leta starosti), ki
se prostovoljno vkljudujejo v Sportne programe.

Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 60-umi iportni programi, ki jih organizirajo drustva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upoStevajo Stevilo vadeaih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.
Optimalno Stevilo mladih v skupinije 15. Ce Steje skupina manj kot 15 mladih se itevilo toak za
velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjsa. ee ateje skupina vea kot 15 mladih se ne
dodelijo dodatne todke.

Viiina sredstev za posamezne programe se dobei na osnovibekovanja po TABELI

1.

2.3.sPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
SPoRT
2.3.1, Sportna vzgoja otrok, usmeienih v kakovostni in vrhunski Spora

V te

programe aporta

se lahko vklju6ujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti,

ustrezne

osebnostne znaailnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski aportnik.
Razdeljeni so lahko v pet starostnih skupin

-

6-7 let, 8-9 let, 10-11 let, 12-13 let, 14-15 let.

lzvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo
programov, kijih doloai nacionalna panozna Sportna zveza.
Vsak tekmovalec mora biti registriran pri nacionalni panozni Sportni zvezi oz. OKS-ZSZ.

Predmet soflnanciranja na lokalni ravni so go-urni (6-7 let), 120-urni (8-11 let) in 18o-urni (12-15
let) Sportni programi, ki jih organizirajo drustva in drugi izvajalci letnega programa sporta. Pri
vrednotenju programov se upostevajo stevilo vadedih, najem / uporaba objekta, strokovni kader in
materialni stroski programa.
Optimalno Stevilo otrok v skupini je 1O (6-11 let) oziroma 12 (12-15lel). ee Steje skupina manj kot
10 oziroma 12 otrok se Stevilo to6k za velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjsa. ee iteje
skupina ve6 kot 10 oziroma 12 otrok se ne dodelijo dodatne toake.
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Materialni stroSki programa se to6kujejo z 1 todko na 1 uro programa.

Vi'ina sredstev za posamezne programe se dobei na osnovi toekovanja po TABELI 2

23.2. 5portna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski Sport

Ti programi Sporta zajemajo nad(no vzgojo mladih Sportnikov, ki so usmerjeni v

doseganje

vrhunskih rezultatov, primerljivih z doseZki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Razdel.jeni so lahko v dve starostni skupini

-

16-17 let in 18-19let

lzvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo
programov, ki jih dolodi nacionalna pano2na Sportna zveza.
Vsak tekmovalec mora biti registriran pri nacionalni panozni Sportni zvezi oz. OKS-ZSZ.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 240-urni Sportni programi, ki jih organizirajo druStva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upoitevajo Stevilo vade6ih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.

Optimalno Stevilo mladih Sportnikov v skupini je 12. Ce Steje skupina manj kot 12 mladih
sportnikov se Stevilo todk za velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjia. Ce Steje skupina
ved kot 12 mladih Sportnikov se ne dodelijo dodatne todke.

Viiina sredstev za posamezne programe se doloii na osnovi toikovanja po TABELI

2.

2.4. KAKOVOSTNI SPORT
Kakovostni Sport predstavlja nadgradnjo Sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski sport. V programe kakovostnega Sporta uvr56amo vse Sportnike in Sportne ekipe v
dlanskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega
Sportnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih Sportnih zvez do naslova
drZavnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZSZ.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 240-urni iportni programi, ki jih organizirajo dru5tva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upoiteva najem / uporaba
objekta.
Sportniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati dose2ejo status Sportnika drZavnega razreda. S
tem pridobijo pravico do dodatnih programov sportne vadbe, za katere se, pod pogojem, da je
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo javnega razpisa in je Sportnik
naveden kot 6lan dru6tva s sedeZem v Obdini Vransko, vrednotijo najem / uporaba objekta in
strokovni kader za 40-urni Sportni program.

Viiina sredstev za posamezne programe se doloii na osnovi toikovanja po TABELI 2.
2.5. VRHUNSKI SPORT

Vrhunski Sport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih Sportnikov perspektivnega,
mednarodnega in svetovnega razreda. Vrhunski Sportniki pridobijo dodatne to6ke za programe
Sportne vadbe pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo
javnega razpisa in je Sportnik naveden kot 6lan druitva s sedezem v Obdini Vransko. Vrednotijo
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/

uporaba objekta in strokovni kader za 8o-urni (perspektivni razred), '12o-urni
(mednarodni razred) oziroma'160-urni (svetovni razred) Sportni program.

se najem

Vi5ina sredstev za posamezne progrcme se dolodi na osnovi toekovanja po TABELI 2
2.6. SPORTNA REKREACIJA

Sportna rekreacija predstavlja Sportno dejavnost odraslih vseh starosti (nad 19 let starosti) s
ciljem aktivne in koristne izrabe prostega a€sa (druzenje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega
podutja ter udeleZbe na rekreativnih tekmovanjih.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 60-urni Sportni programi, ki jih organizirajo drustva in
drugi izvajalci letnega programa Sporta. Pri vrednotenju programov se upoatevajo Stevilo vadedih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.
Optimalno Stevilo vadeaih v skupini je 15. Ce 5teje skupina manj kot 15 vadedih se gtevilo todk za
velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjsa. ee ateje skupina ved kot 15 vadedih se ne
dodelijo dodatne toeke.
Viaina srcdstev za posamezne programe se dobei na osnovi toakovanja po TABELI

1-

2.7. SPoRT STAREJSIH

Sport starejSih predstavlja Sportno rekreativno dejavnost odraslih praviloma nad dosezenim 65
letom starosti.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so 60-umi iportni programi, ki jih organizirajo drustva in
drugi izvajalci letnega programa sporta Pri vrednotenju programov se upoitevajo Stevilo vadedih,
najem / uporaba objekta in strokovni kader.
Optimalno atevilo vadeiih v skupinije 10. ee iteje skupina manj kot 10 vade6ih se Stevilo to6k za
velikost vadbene skupine proporcionalno zmanjsa. ee Steje skupina ved kot 'lO vadedih se ne
dodelijo dodatne toake.
Visina sredstev se dobei na osnovi toikovanja po TABELI

1.

2.8. SPoRTNI oBJEKTI IN PoVRSINE zA SPoRT V NARAVI

lzvajalcem letnega programa Sporta, ki so lastniki ali upravljavci 5portnih objektov ali povrSin za
Sport v naravi, se sofinancira redno vzdrievanje Sportnih objektov ali povrsin za Sport v naravi.

Pogoj za sofinanciranje rednega vzddevanja iz proraauna Ob6ine Vransko je, da so Sportni
objekti ali povrsine za Sport v naravi neprofitnega znaa4a in pod enakimi pogoji dostopni vsem
obdanom Obdine Vransko.
ViSina sredstev se

doloii na osnovi bekovanja po TABELI

5.

2. 9. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
Sportu preko licenciranih izobrazevalnih institucij. Sofinancira se kotizacija za programe
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v Sportu in sicer najved dve kotizaciji letno
za posameznega strokovnega delavca.
Viaina sredstev se doloii na osnovi todkovanja po TABELI 3.
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2. 10. DELOVANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA SPORTA
Sportna drustva in drugi izvajalci letnega programa Sporta za svoje delovanje potrebujejo sredstva

za kritje osnovnih materialnih strogkov. Delovanje Sportnih drustev in drugih izvajalcev letnega
programa iporta predstavlja javni interes, zato obiina spodbuja in materialno podpira njihovo
dejavnost.
DruStvo in drugi izvajalci letnega programa Sporta pridobijo toake:
za vsakega alana, ki je poravnal dlanarino za tekoae leto do dneva javnega razpisa;
za vsakega tekmovalca, kije registriran pri nacionalni panoZni Sportni zvezi.

.
.

Vlagatelji morajo k razpisni dokumentaciji prilo:iti:
seznam dlanstva s pladano letno dlanarino, kjer predsednik drustva s podpisom in Zigom
jamdi, da so bile alanarine pladane in so del druatvenega prihodka. lz seznama mora biti
razvidno Stevilo alanov in viiina letne 6lanarine.
seznam registriranih tekmovalcev pri nacionalni panozni Sportnizvezi.

-

Vilina sredstev za delovanje Spoinih dru;tev in drugih izvajalcev letnega programa Spofta se
po TABELI 6.

doloCi na osnovi bekovanja

2.1I. SPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroake Sportnih prireditev, ki imajo namen pospesevanja
motivacije za iport, Sportno aktivnost in imajo promocijski udinek za Sport, turizem in ostalo
gospodarstvo.
Posameznemu izvajalcu letnega programa Sporta se dodelijo sredstva za najved pet (5) Sportnih
prireditev letno.
Planinskim drustvom se dodelijo todke za vse organizirane pohode, ki imajo zadetek ali zakljudek
pohoda na obmoaju Obdine Vransko (tj. pohodi brez avtobusnega prevoza v eno smer).

Vi'ina srcdstev za Spoine prireditve se dobei na osnovibekovanja po TABELI

4.
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3. MERILA zA vREDNoTENJE pRocRAMov tN poDRoe ru Sponra
Tabela 1:
KATEGORIJA
PROGRAMA

Prostodasna Sportna
vzgoja pred5olskih
otrok
Prostodasna Sportna
vzgoja Soloobveznih
otrok
Prostodasna Sportna
vzqoia mladine
Sportna rekreacija
Sport starei5ih

Najem
Sportnesa obiekta
TOEKE/URO TOEKE/URO
NAJEMA
NAJEMA
ZAPRTEGA
ODPRTEGA
OBJEKTA*
OBJEKTA*

Strokovni kader*
TOCKE/PROGRAM

Velikost vadbene
skupine
TOCKE/PROGRAM

8

4

135

45

8

4

180

60

8

4

180

60

I

4
4

180
180

60
60

8

* V primeru najema samo dela objekta se Stevilo todk proporcionalno zmanj5a glede na
dejansko najeto povr5ino oz. dejanske stro5ke najema.
** lzvalalci Sportnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o
strokovni usposobljenosti kadra, ki vodi Sportne programe. V kolikor Sportni program vodi
oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se todke za strokovni kader ne dodelijo.
Tabela 2:
STAROSTNA
KATEGORIJA
PROGRAMA

6-7

let*

Strokovnikader*

Najem objekta

TOEKE/PROGRAM TOEKE/URO TOEKE'URO
NAJEMA
NAJEMA
ZAPRTEGA ODPRTEGA
OBJEKTA* OBJEKTA*
360

I

480
480
720

Velikost vadbene
skupine

TOEKE'
PROGRAM

4

90

8
8
8

4
4

120
120
180

I
I

4

180

let

720
960

4

240

18-19 let

960

8

4

240

160 (DR)

I

4

0

8-9let*
!et**
12-13let*
10-1 1

14-15let*
f 6-17

kakovostni Sport

1

4
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vrhunski Sport

320 (PR)
480 (MR)
640 (SR)

4

8

0

* V primeru najema samo dela objekta se Stevilo todk proporcionalno zmanj5a glede na
dejansko najeto povrSino oz. dejanske stroSke najema.
** lzvalald Sportnih programov morajo ob prijavi na javni razpis posredovati dokazila o
strokovni usposobljenosti kadra, ki vodi Sportne programe. V kolikor Sportni program vodi
oseba brez ustrezne strokovne usposobljenosti, se to6ke za strokovni kader ne dodelijo.
*** lzvajalcem Sportnih programov se sofinancirajo tudi materialni stro5ki programov v vi5ini
to6ke na 1 uro programa.

1

Tabela 3:
NIVO IZOBRAZEVANJA

Stevito
to6Uudeleienca

IZPOPOLNJ EVANJ E (licenciranie)
USPOSABLJANJE

20
50

Tabela 4:

Mnoiidnost prireditve

Naiem objekta

NAJEM
NAJEM
DO 50
ZAPRTEGA
ODPRTEGA
vEe KOT 51
TEKMOVALCEV
OBJEKTA
OBJEKTA
TEKMOVALCEV
OZ. AKTIVNIH
TURO
0oeKE ruRo
OZ. AKTIVNIH FOCKE
UDELEZENCEV
NAJEMA
NAJEMA
UDELEZENCEV
CELOTNEGA CELOTNEGA

oBJEKTA*)

oBJEKTA*)

Sportna prireditev
obdi nskega/medobdi nskega
pomena

150

200

12

6

Sportna prireditev
driavnega
pomena/mednarodna
prireditev

300

400

12

6

* V primeru najema samo dela objekta se Stevilo todk proporcionalno zmanj5a glede
dejansko najeto povr5ino oz. dejanske stro5ke najema.

-8-

na

PREDLOG
Tabela 5:

Povr5ina v
do 50

Taprli obiekt

m2

50

51-100

100

101-250

200

251-500

300

501-1000

500

f001-1500

f501.2000
2001-

1

000

1

500

2000

PovrSina v m2
planinska pot

Odprti obiekt / povr5ine za Sport v naravi

do 500

50

501-1000

100

1001-3000

200

3001-6000

400

6001-9000

700

50

9001-

1

000

Tabela 6:

Stevilo dlanov s pla6ano ilanarino

Stevilo registriranih
tekmovalcev pri nacionalni panoini Sportni
zltezt

2 to6ki/dlana

4 todke/registriranega tekmovalca

Stevilka: 43O2\2O2O
Vransko,

Zupnr.t
F
Su5nik
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