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MERILA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOL V LETU 2005
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se izra una na podlagi to kovnega
sistema. Vrednost to ke se dolo i kot razmerje med obsegom sredstev, dolo enih v prora unu za posamezne vsebine
oziroma razvojne in strokovne naloge v športu, in skupnim številom to k za posamezne vsebine oziroma razvojne in
strokovne naloge v športu vseh izvajalcev programa športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Vrednost to ke za posamezne vsebine oziroma razvojne in strokovne naloge v športu za teko e leto dolo i župan.

III.1.

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV (ŠD) IN
ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV, USTANOVLJENIH ZA OBMO JE MOL:

Sofinancira se delovanje športnih društev in zvez športnih društev, ustanovljenih za obmo je Mestne ob ine Ljubljana,
ki vklju ujejo najmanj dvesto društev.
Sofinancira se delovanje ŠD v višini 100 to k A in vsakega lana nad številom 20 z 2,5 to k A, ter delovanje zveze
športnih društev višini 410 to k P.
ŠD morajo za uvrstitev v program ob Razpisu MOL predložiti podatke o (Osnovni podatki ŠD in Tabela A):
•
številu lanov s pla ano lanarino v teko em letu, lo eno po spolu,
•
višini letne lanarine.
ŠD morajo voditi podrobno dokumentacijo o lanstvu po vadbenih skupinah, ki jo na poziv posreduje MOL, Službi za
šport.

II.1.
II.1.1.

ŠPORT OTROK IN MLADINE:
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
•
izvajajo programe redne vadbe za skupine otrok in mladine do dvajsetega leta starosti vsaj dvakrat tedensko
najmanj 30 tednov letno,
•
imajo organizirano vadbo v skupinah, od katerih posamezna šteje od 12 do 20 lanov.
Sofinancira se do 80 ur uporabe telovadnice v višini 12 to k A za 60 minut vadbe.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke o (Tabela B):
•
nazivu panoge,
•
številu vade ih v skupini,
•
kraju in urniku vadbe,
•
imenih in priimkih trenerjev, ki program vodijo in njihovo usposobljenost.
II.1.2.

PROGRAM PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL:

Do sofinanciranja programov panožnih športnih šol so upravi eni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
imajo redno vadbo v eni športni panogi organizirano vsaj dvakrat tedensko na najmanj 15 osnovnih šol v
Mestni ob ini Ljubljana vsaj 30 tednov letno,
•
izvajajo programe za skupine otrok, ki štejejo od 12 do 20 otrok,
•
imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
•
z vsako skupino nastopajo v šolskih tekmovanjih v organizaciji Agencije za šport Ljubljana.
V programu panožnih športnih šol se sofinancira le en izvajalec v posamezni športni panogi.
Izvajalcu se na eni osnovni šoli sofinancira najve dve skupini.
V moštvenih panogah se posebej sofinancira program namenjen u enkam in posebej u encem.
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Za posamezno skupino se sofinancira honorar za strokovnega delavca v višini 100 to k H.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke o (Tabela C):
•
številu OŠ in številu skupin,
•
vade ih v posameznih skupinah,
•
kraju in urniku vadbe,
•
imenih in priimkih trenerjev, ki program vodijo in njihovo usposobljenost.
II.1.3.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT:

II.1.3.1.

PREDNOSTNI PROGRAM

ŠD se uvrstijo v prednostni program na osnovi panožnih jakostnih lestvic, in prijave programa izvajalca na Javni
razpis - šport za leto 2005. Letno se sofinancira strokovno delo, materialni stroški in uporaba športnega objekta.
II.1.3.2.

NEPREDNOSTNI PROGRAM

Do sofinanciranja neprednostnega programa so upravi eni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
imajo redno vadbo organizirano vsaj trikrat tedensko najmanj 40 tednov letno,
•
vklju ujejo v skupine športnice in športnike med 13 in 21 letom starosti, razen v športni in ritmi ni gimnastiki,
v katere se lahko vklju uje športnice in športnike stare najmanj 5 let,
•
izvajajo programe v skupinah, od katerih posamezna v individualnih športnih panogah šteje najmanj 6, v
kolektivnih športnih panogah pa najmanj 10 športnic ali športnikov v vsaki starostni kategoriji,
•
v individualnih športnih panogah nastopajo na najmanj 5 tekmah letno in na posamezni tekmi tekmuje najmanj
6 izvajalcev, oziroma v kolektivnih športnih panogah nastopajo na najmanj 10-ih ligaških tekmah.
Izvajalec je upravi en do sofinanciranja samo ene skupine v posamezni starostni kategoriji.
Sofinancira se honorar za strokovnega delavca v višini 150 to k H in 120 ur uporabe športnega objekta.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke o (Tabela D):
•
številu skupin,
•
tekmovalcih v posameznih skupinah,
•
kraju in urniku vadbe,
•
doseženih tekmovalnih rezultatih,
•
imenih in priimkih trenerjev, ki program vodijo in njihovo usposobljenost.
II.1.4.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI:

Do sofinanciranja interesne športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) so
upravi eni 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 lanov.
Sofinancira se do 80 ur uporabe telovadnice v višini 12 to k A za 60 minut vadbe.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti podatke o (Tabela B):
•
nazivu panoge,
•
številu vade ih v skupini,
•
kraju in urniku vadbe,
•
imenih in priimkih trenerjev, ki program vodijo in njihovo usposobljenost.
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II.2.
II.2.1.

ŠPORT ODRASLIH:
VRHUNSKI IN KAKOVOSTNI ŠPORT:

ŠD se uvrstijo v vrhunski in kakovostni šport na osnovi podatkov, ki jih Služba za šport pridobi od Olimpijskega
komiteja Slovenije in Nacionalnih panožnih športnih zvez in prijave programa izvajalca na Javni razpis - šport za leto
2005 (rubrika »osnovni podatki športnega društva«). Letno se sofinancira uporaba športnega objekta.
II.2.2.

NAGRAJEVANJE VRHUNSKIH REZULTATOV:

Do nagrade za pokalna tekmovanja oz. vrhunske rezultate so upravi eni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
so v preteklem letu nastopali na uradnem lanskem evropskem ali svetovnem klubskem pokalnem tekmovanju,
ki je trajalo najmanj tri mesece. lanska tekmovanja niso starostno omejena,
•
s svojimi športniki oz. ekipami so tekmovali v panogah rednega sporeda OI ali panogah z enotno svetovno
krovno organizacijo. V panogah rednega sporeda OI, ki imajo ve svetovnih krovnih organizacij, se upoštevajo
samo rezultati tekmovanj krovne organizacije, ki sodeluje na OI,
•
na tekmovanjih iz prejšnje alinee tega lena so nastopili v disciplinah, v katerih so imeli v zadnjih treh letih
redno organizirano enotno državno prvenstvo Slovenije.
Nagrado za pokalna tekmovanja se izpla a izvajalcu, ki je nastopal v kakovostno mo nejšem tekmovanju.
Nagrado za vrhunske rezultate se izpla a izvajalcem za najboljšo kon no uvrstitev.
Višine nagrad so ovrednotene v merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti naslednje podatke o (Tabela E):
•
razpisu tekmovanj,
•
uradnih rezultatih tekmovanja.
Dolo be tega podpoglavja veljajo tudi za nagrajevanje dosežkov športnikov na podro ju športa invalidov.
II.2.3.

ŠPORTNA REKREACIJA:

Do sofinanciranja programov športne rekreacije so upravi eni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
izvajajo programe za skupine udeležencev med 18. in 25. letom, ter nad 60. letom starosti dvakrat tedensko
vsaj 30 tednov letno,
•
imajo organizirano vadbo v skupinah, od katerih posamezna šteje od 12 do 20 lanov.
Sofinancira se do 80 ur uporabe telovadnice v višini 12 to k A za 60 minut vadbe.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti naslednje podatke o (Tabela B):
•
nazivu panoge,
•
številu vade ih v skupini,
•
kraju in urniku vadbe.
II.2.4.

ŠPORT INVALIDOV:

Do sofinanciranja programa športa invalidov so upravi eni izvajalci, ki izvajajo programe dvakrat tedensko vsaj 30
tednov letno in imajo organizirano vadbo v skupinah, ki so oblikovane v skladu s doktrino invalidskega športa
Sofinancira se do 80 ur uporabe športnega objekta in stroške izvedbe mestnih tekmovanj v višini do 80 to k H.
Izvajalci morajo za uvrstitev v program predložiti naslednje podatke o (Tabela B):
•
nazivu panoge,
•
številu vade ih v skupini,
•
kraju in urniku vadbe,
•
programu tekmovanj.

MOL - OPVIŠ - S L U Ž B A ZA Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-40

3

Razpisna dokumentacija MOL 2005 - Šport

III.2.

USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

Sofinancira se izvajalce, ki imajo strokovne delavce, ki so v preteklem letu uspešno kon ali strokovno usposabljanje
ali spopolnjevanje v organizaciji pooblaš enega nosilca usposabljanja.
ŠD se sofinancira tudi strokovne delavce, ki so študentje Fakultete za šport, e strokovni delavci izpolnjujejo naslednje
pogoje:
•
delujejo v ŠD pri izvajanju letnega programa športa v MOL,
•
imajo stalno prebivališ e v Ljubljani,
•
opravljajo redni u ni program (te aje) izven kraja sedeža fakultete.
Sofinancira se stroške kotizacije do 10 to k S najve trem kandidatom za izobraževanje oz. usposabljanje za vzgojno
izobraževalno delo za naziv: vodnik, vaditelj, inštruktor, u itelj, trener…in stroške kotizacije do 2 to k S najve šestim
kandidatom za izpopolnjevanje (licen ni seminarji…) za vzgojno izobraževalno delo, ter stroške rednega u nega
programa (te ajev) izven kraja sedeža fakultete študentov Fakultete za šport v višini 3 to k S
ŠD morajo za uvrstitev v program predložiti naslednje podatke o (Tabela F):
•
razpisu izobraževanja oz. usposabljanja,
•
dokazilo o opravljenem te aju oziroma seminarju.

III.3.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST V ŠPORTU

Sofinancira se izdajanje publikacij - almanahov ob ve jih društvenih obletnicah v višini 90% vrednosti publikacije,
vendar najve v višini 30 to k S.
ŠD pošlje MOL, Službi za šport dva kon na izvoda publikacije in obra un stroškov izdaje le te (Tabela F).

III.4.

ŠPORTNE PRIREDITVE

S sredstvi za športne prireditve se sofinancira materialne stroške za organizacijo športnih prireditev v športih, ki so
uvrš eni v prednostni program športa Mestne ob ine Ljubljana.
Za organizacijo športnih prireditev v športih, ki niso uvrš eni v prednostni program športa v MOL, se sofinancira
materialne stroške v višini 50% števila to k za prireditve iz prednostnega programa športa v MOL.
Višina sofinanciranja je ovrednotena v merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOL.
Kandidati morajo za uvrstitev v program predložiti naslednje podatke o (Tabela G):
•
odgovornih osebah organizatorjih prireditve,
•
nazivu prireditve,
•
datumu prireditve,
•
objektih, kjer bo prireditev organizirana,
•
predvidenem številu udeleženih športnikov, ŠD in držav,
•
predvideni starostni kategoriji športnikov udeleženih na prireditvi
•
predvideni višini finan nih sredstev izvedbe prireditve.
Za organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev mora organizator pred kandidaturo pridobiti soglasje MOL.
Kot velike mednarodne športne prireditve se štejeta svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo.

Mestna ob ina Ljubljana
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