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Povzetek pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema,
ki je sestavni del tega pravilnika.
Vrednost točke (v nadaljevanju: T) za tekoče leto po sprejemu proračuna MOL določi župan MOL.

1.
1.1.

Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine (IŠVM)

S sredstvi za programe IŠVM se sofinancirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- izvajajo programe redne vadbe za skupine otrok in mladine do 26. leta starosti, vsaj dvakrat tedensko po vsaj 45
minut, najmanj 30 tednov v letu; imajo organizirano vadbo v skupinah, od katerih posamezna šteje od 12 do 20
članov.
Sofinancirajo se izvajalci v planinski in taborniški dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- izvajajo programe rednih izletov za skupine otrok in mladine do 26. leta starosti, od katerih posamezna šteje od 12 do
20 članov; imajo organizirano Planinsko šolo ali najmanj 12 izletov, vsak v trajanju po vsaj 5 ur dnevno, razporejenih
čez celo leto.
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira najem telovadnice v obsegu programa, vendar največ 80 ur.
Izvajalcem v planinski in taborniški dejavnosti se za posamezno skupino sofinancira plačilo honorarnega strokovnega
delavca v obsegu programa, ki ga izvajajo, vendar največ 60 ur. Ura ustreza 1T.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 1 oz. Tabele 1.b.
1.2.

Program posameznih panožnih športnih šol (PPŠŠ)

Do sofinanciranja programov PPŠŠ so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo redno vadbo v eni športni panogi (v nadaljevanju: panogi) organizirano vsaj dvakrat tedensko po vsaj 45
minut, najmanj 30 tednov letno; izvajajo programe za skupine otrok, ki štejejo od 12 do 20 otrok na najmanj 15
osnovnih šolah v MOL; imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa.
V programu PPŠŠ se sofinancira le en izvajalec, ki je usklajen med izvajalci iste panoge. Izvajalcu se na eni osnovni
šoli sofinancira največ dve skupini. V kolektivnih panogah se posebej sofinancira program, namenjen učenkam in
posebej učencem. Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira honorar za strokovnega delavca v višini 150 T.
Izvajalcem prednostnega programa, ki izpolnjujejo tudi pogoje za sofinanciranje PPŠŠ, se sofinancira honorar
strokovnega delavca za vodenje največ treh skupin na različnih osnovnih šolah v MOL v višini 150 T za posamezno
skupino, če v športni panogi ni usklajenega izvajalca sofinanciranega v programu panožnih športnih šol.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 1.2. in obrazec o/1.2.

2.
2.1.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Prednostni program

Prednostni program športa v MOL obsega 12 individualnih in 8 kolektivnih športnih programov v 16 športnih
panogah. Do sofinanciranja v prednostnem programu v individualnih športih so upravičeni izvajalci, ki sta jim bili v
zadnjih dveh letih sofinancirani najmanj dve skupini v neprednostnem programu, ali izvajalci, ki so imeli v preteklem
letu sofinanciranih najmanj 5 tekmovalcev v prednostnem programu. Do sofinanciranja v prednostnem programu v
kolektivnih športih so upravičeni izvajalci, ki jim je MOL sofinancirala najmanj tri skupine v neprednostnem
programu v zadnjih dveh letih, ali izvajalci, ki so imeli v preteklem letu sofinancirane vsaj tri skupine v prednostnem
programu.
Letno se sofinancira strokovno delo, materialni stroški in uporaba športnega objekta.
Športna društva (ŠD) morajo za uvrstitev v program predložiti Razpisno dokumentacijo (osnovni podatki o izvajalcu
in Tabelo A) in izpolnjene obrazce za Prednostni program, ki jih ŠD prejmejo na usklajevalnih sestankih.
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2.2.

Neprednostni program

Do sofinanciranja neprednostnega programa so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo redno vadbo organizirano vsaj trikrat tedensko po vsaj 45 minut, najmanj 40 tednov letno; vključujejo v
skupine športnice in športnike od 13. do 21. leta starosti in kategorijo cicibanov v panogah alpsko smučanje, športna in
ritmična gimnastika ter nogomet (m); izvajajo programe v skupinah, od katerih posamezna v individualnih športih
šteje najmanj 8, v kolektivnih športih pa najmanj 10 športnic ali športnikov v vsaki starostni kategoriji; so v preteklem
koledarskem letu s svojimi športniki nastopili na najmanj 5 uradnih tekmah, ki so bile zapisane v koledarju njihovih
nacionalnih panožnih zvez.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ štirih skupin. Posamezna skupina mora biti oblikovana tako, da razlika
v letnikih rojstva vključenih tekmovalcev ne presega 3 let.
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira:
- honorar za strokovnega delavca
- najem športnega objekta v MOL

- 225 T in
- 144 T

Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 2.2. in obrazec o/2.2.

3.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)

Do sofinanciranja interesne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) so
upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- izvajajo programe redne vadbe za skupine otrok in mladine do 20. leta starosti vsaj dvakrat tedensko, najmanj 30
tednov letno; izvajajo programe v skupinah, od katerih posamezna šteje od 4 do 8 članov.
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira najem objekta in strokovni kader (1,5 T/uro) v obsegu programa, ki
ga izvaja, vendar največ 80 ur.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 1.

4.

Vrhunski šport

5.

Kakovostni šport

Služba za šport uvrsti ŠD v vrhunski šport oz. kakovostni šport na osnovi podatkov, ki jih pridobi od Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez in Nacionalnih panožnih športnih zvez.
Letno se sofinancira uporaba športnega objekta.
ŠD morajo za uvrstitev v program predložiti Razpisno dokumentacijo (osnovni podatki o izvajalcu in Tabelo 8.)

6.

Športna rekreacija

Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev
od 26. do 65. leta starosti, po vsaj 45 minut, najmanj 30 tednov letno in imajo organizirano vadbo v skupinah, od
katerih posamezna šteje od 12 do 20 članov. Skupinam, katerih člani so starejši od 65 let, se sofinancira tudi strokovni
kader.
Izvajalcem se za posamezno skupino sofinancira najem telovadnice in strokovni kader (1,5 T/uro) v obsegu programa,
ki ga izvaja, vendar največ 80 ur.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 1.
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7.

Šport invalidov

Do sofinanciranja programa športa invalidov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat tedensko, vsaj 30
tednov letno in imajo organizirano vadbo v skupinah, ki so oblikovane v skladu z doktrino invalidskega športa.
Sofinancira se najem športnega objekta glede na obseg programa, vendar največ 80 ur letno in stroške izvedbe mestnih
tekmovanj v višini 112 T. Določbe za Promocijsko dejavnost (11.1. in 11.2.) veljajo tudi za področje športa invalidov.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 1. in program tekmovanj.

8.

Delovanje športnih društev in zvez športnih društev

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev, ki so jih ustanovila društva s sedežem v Mestni
občini Ljubljana, in športna društva s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Sofinancirajo se stroški dela in
poslovodenja.
Sofinancira se delovanje športnih društev oziroma zvez športnih društev (glede na velikost športnih društev oziroma
zvez športnih društev, program športnih društev oziroma zvez športnih društev, podpora na področju poslovodenja in
pomen športnih društev oziroma zvez športnih društev), ki so bili ustanovljeni pred letom, za katerega je objavljen
razpis.
Vloge, ki zberejo najmanj 60 od 100 točk delovanja, se uvrstijo v sofinanciranje področja delovanja športnih društev
in zvez športnih društev.
Razdelitev sredstev za vloge, ki so se uvrstile v sofinanciranje področja delovanja športnih društev in zvez športnih
društev, se izvede na podlagi zmnožka točk delovanja, dobljenih z merili za dodelitev sredstev in predvidenega
povprečnega števila zaposlenih v letu 2008, ki bodo opravljali naloge na področju poslovodenja. Rezultat zmnožka
posamezne vloge predstavlja vrednost, ki je podlaga za dodelitev sredstev posamezni vlogi. Vrednost točke delovanja
se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju »Delovanje športnih društev in zvez športnih društev« deli z
vsoto točk delovanja vseh vlog, dobljenih z zmnožkom.
Navodila za obrazec od o-8-3 do o-8-11:
Športne zveze izdelajo seznam društev, ki bodo v letu 2008 izvajala programe v okviru zveze in koristila storitve, ki
jih bo zveza za društva izvajala.
Če kandidira za področje delovanja samo društvo, v seznam navede samo glavne športne panoge, ki jih bo v okviru
svojega programa izvajal v letu 2008.
Sestavni del seznama športnih društev je tudi število športnikov oz. ekip športnega društva, ki nastopajo v uradnih
mednarodnih tekmovalnih sistemih.
Pri ekipnih športih se vpišejo samo podatki o številu ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih.
Navodila za obrazec o-8-izjava:
Besedilo izjave v obrazcu o-8-izjava športna zveza ustrezno oblikuje oz.
izpolni ter jo pošlje svojim članicam (društvom) v podpis. Podpisane izjave naj bodo kot priloga priložene v vlogi na
razpis.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 8. in obrazec o/8.
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Izbrisano:

9.

Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sofinancira se izvajalce, ki imajo strokovne delavce, ki so v preteklem letu uspešno končali strokovno šolanje ali
izpopolnjevanje v organizaciji pooblaščenega nosilca usposabljanja.
Društvom se sofinancira tudi strokovne delavce, ki so študentje Fakultete za šport, če ti izpolnjujejo naslednje pogoje:
- delujejo v društvu pri izvajanju letnega programa; imajo stalno prebivališče v MOL; opravljajo redni učni program
(tečaje) izven kraja sedeža fakultete.
Izvajalci so upravičeni do sofinanciranja:
- stroškov kotizacije do 100 T največ trem kandidatom za šolanje za vzgojno izobraževalno delo za naziv: vodnik,
vaditelj, inštruktor, učitelj, trener …; stroškov kotizacije do 20 T največ šestim kandidatom za izpopolnjevanje
(licenčni seminarji) za vzgojno izobraževalno delo; stroškov rednega učnega programa (tečajev) izven kraja sedeža
fakultete študentov v višini 50 T.
ŠD morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 9. in obrazec o/9. (za študente FŠ).

10.

Založniška dejavnost v športu

S sredstvi za založniško dejavnost se društvu sofinancira izdajanje strokovnih publikacij in almanahov ob večjih
društvenih obletnicah v višini 50 % vrednosti publikacije, vendar največ v višini 300 T..
ŠD morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 10. ter poslati MOL, Službi za šport dva končna izvoda
publikacije in obračun stroškov izdaje le te.

11.
11.1.

Promocijska dejavnost v športu
Promocija pokalnih tekmovanj

Do sredstev za promocijo pokalnih tekmovanj so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so v preteklem letu nastopali na uradnem članskem evropskem ali svetovnem klubskem pokalnem tekmovanju, ki ni
starostno omejeno in je trajalo najmanj tri mesece; imajo v svojih disciplinah zadnja tri leta redno organizirano enotno
državno prvenstvo Slovenije.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 11.1.
11.2.

Promocija nadpovprečnih dosežkov

MOL bo sofinancirala nadpovprečne dosežke športnikov, ki so nastopili na SP, EP ali v Evropskih pokalnih
tekmovanjih državnih prvakov v članski kategoriji v športih uvrščenih v prednostni program MOL.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 11.2.
11.3.

Športne prireditve

MOL bo letno sofinancirala materialne stroške za organizacijo do treh velikih športnih prireditev, pomembnih za
MOL, vsako v višini do 5.000 T (organizator mora pred kandidaturo pridobiti pisno soglasje pristojnega organa) in
tudi materialne stroške za organizacijo športnih prireditev manjšega obsega v skupni višini do 15.000 T, vsako v višini
do 1.000 T (posamezni izvajalec z največ 3 prireditvami v različnih športih).
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke iz Tabele 11.3.
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