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3357. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Kranjska Gora, stran 10414.

Na podlagi 16. člena Zakons o športu (Uradni list RS, št. 29/17, s spr.) in 16. člena Stetuta

Občine Krenjska Gora (Uredni list RS, št. 31/1 7) je Qbčinski svet Občine Kranjska Gore na 24. seji

dne 10. 10. 2018 sprejel

ODLOK

o postopku in merilih za sofinanciranje Ietnega programa športa v

Občini Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok, ob upoštevsnju splošnih nečel delovanja v športu z namenom uresničevanje jevnege

interese, določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (LPŠ),

podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programe športe, nečin

določitve višine sofinencirenja, postopek izbire in sotinanciranje izvajenja letnega programe športe v

Občini Kranjske Gore, nečin sklepenja in vsebino pogodb o sofinencirenju ter nečin izvajenja

nedzore ned pogodbemi O sofinenoirenju.

2. člen

(opredelitev jsvnegs interess v športu)

Jevni interes v športu v skladu z Zekonom o športu obsege neloge necionelnege in lokelnega

pomena, ki se določijo v Necionelnem progremu športe v Republiki Sloveniji (NPŠ). Jevni interes v

športu lokelnih skupnosti se določi z letnimi progremi športe, ki morejo biti v skledu s tem odlokom in

z Neoionelnim progremom športe.

Lokelne skupnost uresničuje jevni interes v športu z:

— zegotevljenjem sredstev ze izvedbo LPŠ,

— nečrtovenjem, grednjo in vzdrževenjem lokelno pomembnih športnih objektov in površin ze

šport v nerevi v lesti lokelne skupnosti,

— s spodbujenjem in zegotevljenjem pogojev ze oprevljenje in rezvoj športnih dejevnosti.

3. člen

(izvajelci letnegs programe športa)

lzvejelci LPŠ so:

— športne društve in športne zveze, registrirene v Republiki Sloveniji,

— zevodi ze šport po Zekonu O športu,

— prevne osebe, registrirene ze oprevljenje dejevnosti v športu v Republiki Sloveniji,

— ustenove, ki So ustenovljene ze splošno koristen nemen ne področju športe, v skledu z

zekonom, ki ureje ustenove,



— zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,

— samostojn! podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v Sportu v Republik!

Sloveniji,

— zasebni športni delavci.

4. člen

(pravica do sofinanciranja)

lzvajalci športnih programov imsjo pravico do soíinanc!ranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

— So regiatrirani za izvajanje dejavnosti v Sportu,

— imajo aedež v Občini Kranjaka Gora, delujejo za območje Občine Kranjaka Gora in izvsjajo

dejavnost pretežno za prabivalce Občine Kranjska Gora (izjema je športna zveza Jesenice),

— delujejo in imsjo aedež v Občini Kranjska Gora nejmanj eno leto od dneva objave javnega

razpiaa,

— imajo zagotovljene kadrovske in organ!zacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih

programov in !zvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

— imajo V Skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članatva tar evidenco udeležencev

programov,

— nimajo neporavnanih zapadlih obveznoat! oziroma tekočih sodnih sporov z Občino Kranjaka

Gora,

— izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in razpiano

dokumentecijo.

Športna društve imajo pod enakimi pogoji prednoat pri izvajanju programov in področij Ietnega

programs Sporte.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen

(opredeliteV področij Sporte)

Ze uresničeVanje jaVnega interess V Sportu se V skladu s proračunskimi možnostmi in ob

upošteVanju načela enake dostopnosti proračunakih sredsteV za Vss izVajslce iz proračuna občine

lahko sof!nancirajo naslednja področja Sporta:

1. Prostočasno športna Vzgoja otrok in mladine

— dejaVnost VrtceV in Sol izVen izobražeValnega programa (6.1 .1)

— prostočasna Sportne Vzgoja otrok in mladine (Sportne znsčke, pleVami, smučarski, drsalni tečaji,

Solska Sportna tekmoVanja, druge dejaVnosti, ki spodbujajo aktiVno prežiVljanje prostega časa 5

Sportno rekreacijsko dejaVnostjo (6.1.2.);

2. Športna zgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (6.1.3);

3. Obštudijska Sportna dejaVnost;

4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih V kakoVostni in Vrhunski Sport (6.1.5);

5. Kako Vostni Sport (6.1.6);

6. Vrhunski Sport (6.1.7);

7. Šport inVelido‘I (6.1.6);

6. Športna rekreacija (6.1.9);

9. Športstarejših (6.1.10);

10. Športni objekti in poVršine za Sporte V naraVi (6.2);

11. RezVojne dejaVnosti V Sportu:

— lzobražeVsnje, usposebljanje in izpopolnjeVanje strokoVnih delaVceV V Sportu (6.3.1.)



— Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev V športu in strokovna podpora programom
(63.2)

— Založništvo v Športu (6.3.3)

— Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu

— lnformacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (6.3.5);

12. Organiziranost v športu (6.4.)

— Delovanje občinskih športnih zvez In društev (6.4.1)

— Prostovoljno delo V športu (6.4.2)

— Profesionalni špurt (64.3)

— Mednarodne dejavnosti V športu (6.4.4);

13. Športne prireditve In promocija špona

— Športne prireditve pomembne za promocijo občine (6.5.1)

— Podelitev prjznanj športnikom občine za dosežke (6.5.2)

— Športna dediščina In muzejska dejavnost V športu (6.5.4);

14. Družbena In okoljska odgovornostv športu.

6. člen

(letni program Športa)

Z letnim programom športa se (ob upoštevanju strukture In prednostnih nalog, opredeljenih v
nacionalnem programu špunta) določa programe In področja špurte, ki se sotinancirajo v

posameznem koledarskem letu In obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine

Kranjska Gora.

lzvajanje letnega programe športa za posamezno koledarsko letu določi (sprejme) občinski svet

(po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja).

V letni program športa se (ob upoštevanju tradicije in posebnosti športa V Občini Kranjska Gora)

uvrstijo tiste vsebine, ki co pomembne za Občino Kranjska Gora.

Hl. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTFV

7. člen

Sredstva za sofinanciranje športnih programov se dodeljujejo po postupku, določenim s tem

odlokom In na podlagi javnega razpisa. Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom au zakonom, se
smiselno uporablja zakon, kj ureje splošni upravni postopek.

Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro In sofinanciranje izvajanja

letnega programa špurte, s katerim določi predmet soflnanciranja, predvideni obseg javnih sredstev,

cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom In besedilo javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo o pogojih za začetek postupka za

dodelitev sredstev iz zakona, kj ureje jayne finance, pri čemer odločbe O izbiri ni mogoče izdati pred

uveljavitvijo proračuna za leto, za katero se odločba izdaja. župan ahko do roka za oddajo vlog s

skleporn ustavi postupek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb, pa le v primeru, de v sprejetem

proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe V potrebni višini. Sklep o ustavitvi postopka se
objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa in O tem obvesti tudi yse, ki so oddali
vlogo na javni razpis.

Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa pnitožba ni dovoljena.

Javni razpis se objavi v uradnem glasjlu fl na spletni strani Občine Kranjska Gora. Obvestilo o
razpisu se lahko objavi tudi V drugih medijih. Rok za predložitev vlog, kj mora biti dovolj dolg, da
omogoči vlagateljem pnpravo pravilne in kakovostne vloge. se določi ob vsakoletnem razpisu in ne

sme biti krajši ud 14 dni Od objeve javnega razpisa.

8. člen



Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija za pregled n oceno športnih programov (v

nadaljevanju: komjsija), kj jo s sklepom jmenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednjk jn najmani

dva člana.

Naloge komjsjje So:

— preverjanje pravočasnostj vlog,

— odpjranje prijav,

— ugotavljanje popolnostj vlog,

— beleženje morebjtnjh pomanjkljjvosti,

— zahtevanje dopolnjtev formalno nepopolnjh vlog,

— pregled popolnjh vlog,

— ocenjtev vlog na podlagi zahtev jn merjl jz javnega razpjsa,

— prjprava predloga jzbjre jzvajalcev jn višino sofjnancjranja programov.

9. čten

Komjsjja je sestavljena jz strokovnjakov z jzkušnjamj s področja športa, kj omogočajo strokovno

presojo vlog.

Predsednik jn čjanj komjsjje ne smejo bitj z vlagateljj, kj kandjdjrajo za dodelitev sredstev,

jnteresno povezanj V smjslu poslovne povezanostj, sorodstvenega razmerja (v ravni vrstj au v

stranskj vrstj do vštetega četrtega kolena), v zakonskj zvezi, v zunajzakonski skupnostj, V svaštvu do

vštetega drugega kolena tudj, če so ta zveze, razmerja ozjroma skupnostj že prenehale. Prav tako

ne smejo sodelovati pri delu komjsjje, če obstajajo druge okoličjne, kj bj vplivale na njjhovo

neobjektjvnost jn nepristranskost (npr. osebne povezave).

Komisija je sklepčna, če je na sejj prjsotnih več kot polovica članov komisjje. Odločitve sprejema z

večino glasov navzočih Članov. V primeru enakega števjla glasov odloča glas predsednika komjsjje.

Predsednjk jn članj kom jsije So dolžnj podpjsatj jzjavo o prepovedj jnteresne povezanosti.

Če je predsednjk alj kdo jzmed članov komjsjje z vlagateljem poslovno, sorodstveno alj osebno

povezan se mora jzločjti ji kom jsjje jn se to evjdentjra v zapjsniku.

10. člen

(besedilo javnega razpisa)

Objava javnega razpisa mora vsebovatj vsaj:

— nazjv jn sedež občjne,

— pravno podlago za jzvedbo javnega razpjsa,

— predmetjavnega razpjsa,

— navedbo pogojev za kandjdjranje na javnem razpjsu jn merjl,

— predvjden obseg javnjh sredstev za sofjnancjranje,

— določitev obdobja, v katarem morajo bjti porabjjena sredstva (programi realjzjranj jn porabljena

dodeljena sredstva),

— opredejjtev upravjčencev, kj se lahko prjjavijo na javnj razpis,

— pogoje, kj jjh nlorajo izpolnjevatj upravjčencj,

— rok, do katerega morajo bjtj predložene vloge za dodal jtev sredstev,

— datum odpjranja vlog za dodal jtev sredstev,

— rok, v katerem bodo prjjaviteljj obvešČenj o ji jdu javnega razp jsa,

— kraj, čas tar osebo, prj katerj lahko vlagateuji dobijo jnformacije jn dvignejo razpjsno

dokumentacjjo ozjroma elektronskj naslov, na katerega zaprosjjo zanjo,

— naslov spletnjh strani, na katerih je objavljena razpisna dokumentacija.



11. člen

(razpisna dokumentacija)

Vlagatelji podajo vlogo na javni razpis na obrazcih razpisne dokumentacije.

V razpisni dokumentaciji morajo biti naveden! vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge

ter pogoji, kj jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti V izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih

mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati vsaj:

— besed ib odloka,

— besed ib javnega razpisa,

— prijavne obrazce,

— navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do

sredstev,

— vzorec pogodbe,

— navedbo meru za ocenjevanje vlog in načina njihove uporabe.

12. člen

(razpisni rok)

Rok za prijavo na razpis mora biti dovolj dolg, da vlagatelj lahko pripravi kakovostno vbogo v

skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in ne sme biti krajši kot 14 dni Od objave javnega

razpisa.

13. člen

(vloge)

Odpiranje prejetih vbog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.

Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer

po vrstnem redu, PO katerem se bile prejete.

Za vsako vlogo komisija ugotovi au je pravočasna, če jo je podala upravičena oseba in če je

popelna (formalna popolnost).

o odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:

— kraj in čas odpiranja dospelih vbog,

— imena navzočih Članov komisije in ostalih prisotnih,

— naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,

— ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče

dokumentacije.

Zapisnik podpiŠejo predsednik in prisotni člani komisije.

Odpiranje prejetih vbog ni javno.

14. člen

(poziv k dopolnitvi vloge)

Komisija v roku osmih dni Od odpiranja vlog piano pozove tiste vbagatelje, katerih vloge ne

vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih

dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši Od 8 dni in ne daljši Od 15 dni.

Če vlagatelj vboge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepem.

Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

15. člen



(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in

jih oceni na podlagi meru, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to

pripravi predlog izbire in sotinanciranja programov in področij Ietnega programa športa.

Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.

16. člen

(odločba)

Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu soíinanciranja au o

zavrnitvi sofinanciranja programa oziroma področja letnega programa športa. Odločba o izbiri je

podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programe športa.

17. člen

(ugovor)

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva

neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni Od vročitve odloČbe iz 16. člena tega

odloka vloži ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpise pogodb z izbranimi

vlagatelji.

Predmet ugovora ne more biti primernost meru za ocenjevanje vlog.

Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema.

Odločitev o izbiri je s tem dokonČna.

18. člen

(objava rezultatov javnega razpisa)

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani

občine.

19. člen

(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)

Z izbranimi izvajalci letnega programe športa izvajalec razpisa sklene pogodbe o sofinanciranju

izvajanja letnega programe športa. V pogodbi se opredeli:

— naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,

— vsebino in obseg dejavnosti,

— čas realizacije dejavnosti,

— pričakovane dosežke,

— višino dodeljenih sredstev,

— terminski plan porabe sredstev,

— način nakazovanja sredstev izvajalcu,

— način, vsebino n rok za poročanje o realizaciji Ietnega programa športa po pogodbi,

— način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti,

— ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sredstev ali drugih kršitev pogodbenih določil,

— druge medsebojne pravice in obveznosti.

Če se izbrani izvajalec v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, de je

umaknil vlogo za sofinanciranje.

20. Člen



(spremljanje izvajanja Ietnega programa športa)

Izvajalci letnega programa športa So dolžni izvajati izbrana področja In programe športa najmani v

obsegu, opredeljenem v prijavi na javni razpis, sredstva pa porabiti samo za stroške izvedbe

športnega programa, za katerega SO namenjeni.

o izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov naročniku V pogodbenem

roku predložiti:

— vsebinsko In finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,

— dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,

— izjavo o resničnosti podatkov.

21. Člen

(obveznost vrnitve na razpisu pridobljenih sredstev zaradi kršitve pogodbenih doloČil)

V primeru, da je na podlagi nadzora au iz predloženega poročila ugotovljeno, da prejemnik

proračunskih sredstev programa ne izvaja v obsegu In kakovosti kot je bil prijavljen na javni razpis In

opredeljen v pogodbi, lahko naročnik izvajalcu sorazmerno zniža višino odobrenih sredstev, oziroma

zahteva vrnitev pridobljenih sredstev.

Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi v proračun naročnika:

— če je bila na podlagi nadzora au iz predloženega poročila ugotovujena nenamenska poraba

sredstev oziroma izvajalec ni izvedel odobrenih programov,

— če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.

Nadzor nad izvajanjem pogodb In porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.

22. Člen

(uporabajavnih športnih objektov In povrŠin)

Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega au razširjenega dela vzgojno izobraževalnega

programa na javnih športnih objektih In površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci

letnega programa športa In drugimi uporabniki.

Športna društva, kj izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji

prednost pri uporabi javnih športnih objektov In površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci In
uporabniki.

So6nanciranje stroškov uporabe javnih športnih objektov In površin za šport v naravi, ki S0 V lasti

Občine Kranjska Gora, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe. Sofinanciranje se izvede z

javnim razpisom.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. Člen

(strokovna usposobljenost)

V skladu s 46. členom Zakona o športu lahko strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec,

klima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost.

Izvajalci programov športa v Občini Kranjska Gora, kj nimajo ustreznega strokovnega kadra

morajo, v skladu s tretjim odstavkom g2. člena ZŠpo, za izvajanje programov pridobiti ustrezen

strokovni kader najkasneje do 24. 6. 2020.

Po tem roku bodo vloge prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki ne

bodo zagotavljali ustreznega strokovnega kadra za izvedbo prijavljenih programov, zavrnjene.

24. Člen

(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)



Z dnem uveljavitve tega odioka preneha veljati Pravilník O načinu vrednotenja športnih programov

v Občini Kranjska Gora — uradno prečiščeno besedilo (UVG 27-2004, S spr.), njegova določíla pa se

še uporabljajo za presojo pravnih razmerij, kj izhajajo iz Javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sotinanciranje programov športa za leto 2018v Občini Kranjska Gora.

25. Člen

Merila za vrednotenje in izbor programov porta V Občini Kranjska Gora so sestavní del tega

odloka.

26. Člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2018-1

Kranjska Gora, dne 11. oktobra 2018

Župan

Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat Ir.

PriIopa: Meť/la za vrednotenje In izbor programov šorta V Obč/ni Kranjska Gure
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MERILA
ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KRANJSKA GORA

Uporabljene kratice:
FISU — Mednarodna univerzitetna športna zveza
JR—javni razpis
LPS- letni program športa
NPŠ- nacionalni program športa
NPSZ —nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZSZ— Olimpijski kornite Slovenije-Združenje športnih zvez
OS— osnovna šola
OSZ— občinska športna
ZSIS-POK-- Zveza za šport invalidov Slovenije — Paraolimpijski komite
OR, SR, MR, PR, DR, MLR— olimpijski razred, svetovni razred, mednarodni razred, perspektivni
razred, državni razred, mladinski razred
DL— državna liga
Dodatno se uporabljajo številčne oznake v skladu z NPS.

A. Športni programi
6.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok ii mladine
6.1.2. Promocijski športni programi (športne značke, playalni, smučarski, drsalni tečaji,
Ciciban planinec, Mladi planinec, šolska športna tekmovanja, Hura prosti čas, športne
počitniške aktivnosti
6.1.3. Sportnavzgoja otrok in mladinc s posebnimi potrebami
6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
6.1.6. Kakovostni šport
6.1.7. Vrhunski šport
6.1.8. Šport invalidov

6.1.9. Sportna rekreacija
6.1.10. Sport starejših

B. Razvojne dej avnosti v športu
6.3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

6.3.2. Statusne pravice športnikov in trenerjev
6.3.3. Založništvo v športu

6.3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

C. Organiziranost v športu
6.4.1. Delovanje športnih društev in občinskih športnih zvez
6.4.2. Prostovoljstvo v športu

D. Športne prireditve in prošnocija športa
6.5.1. Sportne prireditve pomembne za promocijo občine

6.5.2. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
6.5.3. Množične rekreacijske prireditve
6.5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
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A. Športni programi

I. Kriteriji za vrednotenje športnih programov

1. Splošni kriteriji izbire in vrednotenja portnih pi-ogramov:

a) Izvajalci športnih programov, kj so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko
kandidirajo le s svojirni člani in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in dokazila o
plačani članarini.

b) Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem programu.
c) Programe se vrednoti v obsegu dejanskega izvajanja (objekt, strokovni kader), vendar ne

več kot je opredeljeno z merili.
d) Pri vrednotenju programov se upošteva tudi vloženo delo prostovoljcev kot je

opredeljeno v rnerilih
e) V primeru odstopanja števila udeležencev v vadbeni skupini od velikosti vadbene skupme,

opredeljene v posameznih programili, se v programu vrednoti število udeležencev v deležu
glede na velikost vadbene skupme, opredeljene v merilih.

f) Kompetentnost strokovnih kadrov
g) lokami pornen športne panoge
h) tradicija športne panoge v lokalnem okolju
i) uspešnost športne panoge oziroma rang tekrnovanj

2. Kriteriji vrednotenja prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (6.1.2 in 6.1.3 )‚ športa
invalidov (6.1.8), športne rekreacije (6.19) iii športa starejših (6.1.10):

a) Vrednoti se udeležence programov, kj niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ oz.
ZŠIS-POK.

b) Vrednoti se obseg programa, velikosti vadbene skupme, objekt ín strokovni kader.
c) Vrednoti se . prostovoljno delo pri organizaciji rekreacijski dejavnosti: pohodništvo.

kolesarstvo. dejavnosti za razvedrilo (skupme kegljanje, balinaje, pikado, rusko kegljanje
mn podobne aktivnosti)

3. Kriteriji vrednotenja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni mn vrhunski šport
(6.1.5) ‚ kakovostnega športa (6.1.6) ‚ vrhunskega športa (6.1.7). Za šport invalidov otrok in
mladine usmerjenih v kakovostni mn vrhunski šport in kakovostni in vrhunski šport invalidov so
kriteriji enaki, s tem da se ne upošteva kriterij velikosti vadbene skupme (individualna vadba):

a) Udeleženci programov so lahko le športniki, registrirani v NPSZ ozirorna ZŠIS — POK
v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji

b) V programe kakovostnega in vrhunskega športa se uvrstijo tisti izvajalci LPS, kj imajo
dejavnost organizirano in tekmujejo v vsaj 3 starostnih kategorijah razen panog, kj
zaradi specifike športne paiioge ne morejo izpolnjevati tega kriterija.

c) Udeleženca programa se vrednoti samo v eni starostni kategoriji, in sicer v tisti, kj je v
skladu s tekmovalnimi kategorijarni NPSZ v uradnem tekmovalnem sistemu, kj ga
potrdi OKS — ZŠZ. Smiselno se upošteva višja starostna kategorija.

d) V vrhunskem športu se vrednoti udeležence programa, kj so v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji
objavi OKS-ZŠZ pred objavo razpisa navedeni kot člani športnega društva s sedežem v
občini m imajo naziv športnika svetovnega razreda (v nadaljevanju SR), olimpijskega
razreda (v nadaljevanju OR), mednarodnega razreda (v nadaljevanju MR) au
perspektivnega razreda (v nadaljevanju PR).
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II. Razvrstitev športnih panog — vsebinsko

Športne panoge, v katerih se izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usrnerjene v
kakovostni in vrhunski šport ter programe kakovostnega in vrhunskega športa, so razvrščene:

1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah
2. skupina: izvajalci prograniov v kolektivnih športnih panogah
3. skupina: izvajalci miselnih športnih panog

Individualne športne panoge, kj imajo razvit sistem ligaških ekipnih tekmovanj se razvršča v
skupino kolektivnih športnih panog.

Športne panoge se znotraj vsake skupme razvrsti v razrede glede na razširjenost in uspešnost ter
konkurenčnost na osnovi podatkov, pridobljenih na JR, izpolnjenih kriterijih za vrednotenje
programov ter ostaljh kriterijev.

1. Razširjenost
V sisternu vrednotenja točkovanja razširjenosti se upošteva število registriranih športnikov izvajalca
LPS v občini.

2. Uspešnost in konkurenčnost
V sistemu točkovanja se upošteva rezultat tekmovanj v okviru NPŠZ, uradnih evropskih in
svetovnih tekmovanj ter kategorizacija.

3. Pomen športne panoge za lokalno okolje: prornocija lokalnega okolja, tradicija.

III. Merila za vrednotenje športnih programov

Programe se vrednoti v točkah. Vrednost programa predstavlja vsoto točk, kijih prejnie izvajalec na
osnovi dobljenih točk za program.
V preglednicah navedene točke za strokovni kader, delo prostovoljcev in objekt predstavljajo
izračun ob predpostavki, daje:

- velikost vadbene skupme izvajalca enaka kot je navedena v preglednicah (v prilneru manjše
skupme se % zmanjša faktor),

- obseg programa enak kot je naveden v preglednicah,
- strokovni kader vrednoten s faktorjern 1 in
- objekt, kj ga iiporablja izvajalec vrednoten s faktorjem 1.
- upoštevajoč razdelitev športnih panog v razrede, se vsota točk (kader± objekt+

materialni stroški) pomlloži s ustreznim faktorjem iz preglednice

Vrednost programa v točkah je: (kader + objekt) x število ur x faktor razreda

V primeru, da se prijavljena dejavnost financira iz drugih virov proračuna Občine Kranjska
Gora, ni upravičena do sofinanciranja po teh merilih.

Pre1ednica 1: RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG (vsebinsko)
a b a ÷b koeficient

panoga olimpijski šport lokami pomen razred

lndividualne športne panoge

ALPSKO SMUČANJE DA DA 1 1,3

SMUČARSKI TEKl DA DA 1 1,3

SMUČARSKI SKOKI DA DA 1 1,3

DESKANJE DA DA 1 1,3

ŠPORTNO PLEZANJE DA DA 1 1,3
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BORILNI ŠPORTI NE NE 3 0,7
lndividualne športne panoge z
liga sistemi

KEGUANJE LED NE DA 2 1
KEGLJANJE NE DA 2 1
TENIS DA NE 2 1,3
Kolektivne športne panoge

KOŠARKA DA DA 1 1,3
NOGQMET DA NE 2 1
FLOORBALL NE NE 3 1
IN LINE HOKEJ NE NE 3 0,7
ODBOJKA DA NE 3 0,7
VARPA NE DA 3 0,7
GOLF DA DA 1 1

V prirneru prijave panoge, kj ni navedena v preglednici, se uporabi panoga, kj je najbolj primerljiva.

Pre21ednic1 2: število udeležencev v skupini (a in štvilo ur vadbe (b
‘Nsarost 6 - 9 10- 12 13- 15 15- 18 19- 20 člani /ce

(1) (II) (III) (IV) (V) (VI)
panoga

a b a b a ba b a b a b
alpsko 10 80 8 350 6 600 4 800 4 900 2 900
smučanje
smučarski 10 80 8 350 6 600 4 800 4 900 2 900
tek

smučarski 10 80 8 350 6 600 4 800 4 900 2 900
skoki
deskanje 8 80 8 350 6 600 4 800 4 900 2 900
športno 10 80 8 350 6 600 4 800 4 900 2 900
p1 eza nj e
kegljanje 6 80 6 80 6 120 6 120
na ledu

kegljanje 6 80 6 80 8 120 8 120
tenis 10 80 8 120 6 50 4 200 4 200 4 200
košarka 12 80 12 120 12 150 12 150 12 150 12 200
In line 15 60 10 80 10 120 10 150 10 150 10 150
floorball 15 60 10 80 10 120 10 120 10 150 10 150
odbojka 18 60 18 60 14 80 14 120 14 150 14 150
varpa 6 80 6 80 6 120 6 120
golf 10 80 8 120 6 150 4 200 4 200 2 400
nogomet 12 80 12 120 12 150 12 150 12 150 12 200

V primeru, da izvajalec prijavi manjše število ur (vendar ne manj kot 60), se upošteva število ur iz
prijave.
V primeru, daje v skupmi manjše število udeležencev od normativa, se upošteva %.
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vrsta objekta število točk
asfaltne površine in atletska steza 5
bazen — zimski (steza) 15
dvorana Vitranc 20
dvorana (tenis) 35
nogometno igrišče 25
objekti v drugih občinah 20
ostali objekti 10
peščena igrišča (tenis) 15
plezalna stena 10
smučišče (s stroškom za karto) 80
telovadnica osnovne šole 20
(Objekti v drugih občinah, se priznajo če objekta za dejavnost ni v Občini Kranjska Gora,
izvajalec pa izvaja dejavnost tradicionalno (več kot 5 let).

Prelednica 4: Vrednost ure za strokovni kader
število točk

vaditelj, trener, nštruktor diploma FŠ 25
vaditelj, trener, inštruktor z ustrezno Iicenco 20
prostovoljec — organizator dejavnosti 10

Preglednice od 1—4 se smiselno uporab!jajo na področju
- 6.1.5. športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski špdrt
- 6.1.6. kakovostni šport
- 6.1.7. vrhunski šport
- 6.1.9. športna rekreacija (v primeru, da gre za tekmovanja na regijskih tekmovanjih:

gorenjska prvenstva, gorenjske lige)

6.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema športne programe namenjene otrokom in
mladini, kj nadgrajujejo šo!sko športno vzgojo, kj so vzgojno naravnanj in niso de! uradnih
tekrnovalnih sistemov NPŠZ.
Iz LPS se sofinancira ustrezno izobražen oz. strokovno usposobljen kader za opravljanje vzgojno
izobraževalnega dela v športu ter uporaba športnih objektov za programe ce!o!etne vadbe in
ude!ežbo na regijskih šo!skih športnih tekmovanjih v športnih panogah, za katere šo!a izvaja
program jnteresne športne dejavnosti.

PreIednica 5
program števi!o ure kader objekt materia!ni

ude!ežencev stroški
predšo!ski 10 80 10 10 !/udeleženca
osnovna šola 10 80 10 10 1/udeleženca
mladina 10 80 10 10 1/ude!eženca
študenti 10 80 10 10 1/udeleženca
planinska dejavnost 12 60 20 O 200
šo!ska tekmovanja O O O O 200

Pre2lednica 3: Vrednost ure objekta
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6.1.2. Promocijski špor(ni programi
Programi So namenjeni preclšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šote. Zajemajo
počitniške aktivnosti, tečaje plavanja, smučanja, smučarskih tekov, drsanja, ter dodatnih
aktivnosti po izbiri, kj se izvajajo v obliki tečajev.

Pre2lednica 6
program število kader ure objekt materialni

udeležencev stroškj
Počitniške aktivnosti 20 20 20 20 2
Ciciban planinec * 12 20 4 / 2
Tečaj (začetni tečaji) 10 20 10 20 2
Mali sonček, Zlati

/ / / 100sonček, Krpan

* V programu Ciciban planinec se vrednoti do 5 planinskih izletov (prizna se 4 ure/izlet)
Materialni stroški : 2/na udeleženca

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Prograiii so namenjeni osnovnošolskitn otrokoni (10 do 15 let). 15-urni tečaj za neplavalce je
namenjen neplavalcem v sklopn programa »Naučimo se plavati«. Šolska športna tekrnovanja
predstavlj ajo nadgradnjo šolske interesne športne dejavnosti.

PreiIednica 7
število propagandno

tekmovanjeprogram
udeležencev ure kader objekt

gradivo
tečaji 20 15 20 20 15 /

celoletna vadba 20 60 20 20 / /
Mladi planinec 12 6 10 / 15 I
šolska športna tekmovanja / / / / / 100
tečaj zaneplavalce 10 15 15 15 / /
Zlati sonček, Krpan / / / / 1,5 I

Mladi planinec: vrednoti se do 8 izletov; 6 Ur /izlet

Za udeležbo na medobčinskih oziroma občinskih tekniovanjih se ekipi prizna 100 točkltekmovanje.

Programi celoletne športrie vadbe in mladi planinec se sofinancirajo na podlagi meru, ostali
programi pa na osnovi posamezne finančne konstrukcije.

V prosto časovno dejavnost uvrščamo tudi programe, kj se sicer izvajajo kot pred priprava
na programe (6.1.5) športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (I.
stopnja, 11. stopnja). Za izračun se uporablja preglednice 2, 3 in 4.

6.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnirni potrebami se vrednoti enako kot programe
prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine, s tem. da je velikost
vadbene skupme v vsakem programu manjša za 50%.
(uporablja se preglednici 5 in 6).
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6.1.5. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V prograrnih šporrne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se v
programu vadbe vrednotita strokovni kader in objekt v treh starostnih kategorijah (III, IV in V
stopnja)

Iz LPŠ se sofinancira uporaba športnih objektov za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenib v
kakovostni in vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvajanje teh
športnih programov ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te starostne skupme
športnikov.

6.1.6. Kakovostni šport

Kakovostni šport obsega programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih
starostnih kategorijah, ki so registrirani skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih NPŠZ do nasíova državnega
prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih . Te programe izvajajo športna društva in NPŠZ. Njihov
osnovni cilj je športni dosežek, predstavljajo pa ponienibno vez med programi športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje
število športnikov iii strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj
posameznih športnih panog na nacionalni ravni.

Iz LPŠ se soťinancira uporaba športnih objektov za programe kakovostnega špona, zlasti programov
športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. Plačilo športnikov za njihovo
športno udejstvovanje au strokovnega kadra na področju kakovostriega športa ni predmet
sofinanciranja LPS.
Za izračun se uporabljajo preglednice 1, 2, 3 in 4.

Preglednica 8: Dodatni kriterij je vrednotenje ranga tekmovanja
Rang tekmovanja/ekipni športi točke
Regijska liga v športnih panogah ki imajo razvite tekmovalne sisterne v
najmanj 3. državnih ligah 500
Tretja in druga državna liga (tudi mladinske lige) 1000
Prva državna liga (tudi mladinske lige) 1500

Mednarodne lige ( vsaj tri sodelujoče države) 2000
Evropski In svetovni pokali 2500

Preglednica_9:_Dodatni_kriterij_rezultati_(uspehi)
Uvrstitev ekipe na DP od 2- 5 mesta 500
Uvrstitev posameznega tekmovalca na DP od 2-8 mesta 300
Naslov državnega prvaka ekipno 1000
Uvrstitev v EP au SP do 10 mesta individualno 1000
Uvrstitev tekmovalca na 01 alí svetovno prvenstvo 1200
Naslov državnega prvaka posamezno 1000
Uvrstitev na EP, SP alí olimpijada mladih 500
Za tekmovalce s statusom mladinski razred 400
Za tekmovalce s statusom državni razred 600



Uradni list Republike Slovenije Št.68 Í 26. 10. 2018 Í Stran 10425

6.1.7. Vrhunski šport

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. Osnovni cilj
prograrnov je vrhunski športni dosežek. V program vrhunskega športa so uvrščeni aktivni športniki
s statusom SR, OR, MR in PR. V programu vadbe se vrednotita strokovni kader in objekt.
Za ízračun se upošteva preglednice od 1 do 4.

Preglednica 10
Kategorizacija točke

Olimpijski razred 5000

Svetovni razred 4500

Mednarodni razred 4000

Perspektivni razred 3000

Državni razred 2000

MIadinsk razred 1000

Javno-finančna sredstva se ne smejo namenjati za individualna plačila športnikom za njihovo
nastopanje za športno organizacijo. Točke, pridobljene iz naslova kategorizaije se dodelijo društvu
za kritje materialnih stroškov tekmovalcev.

V LPŠ se lahko sofinancira tudi strokovni kader, kj v društvih delujejo profesionalno (zaposleni
treneiji v društvih au s statusom sairiostojnega (sp ) delavca. Pogoj za sofinanciranje je, da
program društva zajema programe 6.1.5., 6.1.6. in 6.1.7..
Za razdelitev sredstev sofinanciranja strokovnega kadra se uporabijo sledeča merila:
A. Uspešnost športne panoge (preglednica 1)
Sportna panoga v I. razredu 25 točk
Športna panoga v 11. razredii 15 točk
B . Množjčnost in kategorizacija
LPS se izvaja v vsaj 5 stopnjah: 4 nižje stopnje + člani!ce (preglednica 2) - 30 točk
LPS se izvaja v vsaj 4 stopnjah: 3 nižje stopnje + člani/ce (preglednica 2)- 20 točk
Izvajalec irna športnike v SR, OR, MR, PR- 15 točk!tekmovalec
Izvajalec jma športnike v MLR jn DR- 5 točk ĺtekmovalec

6.1.8. Šport invalidov

Programe športa invaljdov se vrednotj s smiselno uporabo preglednic 1-4 le daje velikost vadbene
skupme v vsakem programu manjša za 50% in sicer za šport jnvaljdov usrnerjenih v kakovostni
au vrhunskj šport v okviru PO komiteja oziroma Zveze za šport invalidov.

Za program rekreacije invalidov se uporablja enake kriterije kot za šport starejših (6.1.10), s tem
da je števjlo udeležencev v skupjni zrnanjšano za 50 %.

6.1.9. Športna rekreacija

V program so vključene osebe, starejše od I 8 let, kj niso vključene v uradne tekmovalne sjsteme
NPSZ.
lz LPŠ se sofinancira uporabo športnili objektov in površin za ciljne športno rekreatjvne programe
ter ustrezen strokovno izobražen oz. usposobljen kader za jzvedbo celoletnih programov športne
rekreacije, ki imajo visok zdravsiveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže,
aerobne vsebine ipd.).
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Preglednica 11
program število udeležencev ure strokovni kader objekt

celoletna vadba 20 60 20 20

V primeru, da je dejavnost organizirana samo kot druženje se za volonterja, kj skupino organizira,
prizna 10 točk.

6.1.10. Šport starejših

V programe športa starejših so vključene osebe, starejše od 65 let in razširjene družme. Iz LPŠ se
sofinancira ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za
starejše in razširjeno družino ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in
razširjene družme
Za razširjeno družino se smatra starejša oseba ter vnukli.

Preglednica 12
program število udeležencev ure strokovni kader objekt

celoletna vadba 20 60 20 20

V primeru, da je dejavnost organizirana samo kot druženje, se za volonterja, kj skupino organizira,
prizna 10 točk.

Športni objekti In površine za šport v naravi

Med izdatki za športne objekte in površine za šport v naravi se iz sofinancira posodabljanje in
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi, novogradnjo
športnih objektov, izjemoma tudi pripravo projektne dokumentacije za največje investicijske
projekte po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ter redna vzdrževalna dela mn obratovanje športnih objektov. Prednost pri
sofnanciranju iz LPŠ imajo vadbeni športni objekti in površine za šport v naravi, ki so brezplačno
dostopne vsem (npr. otoki športa za yse, trirnske steze, zunanja igrišča, planinske, tekaške,
kolesarske poti, naravna kopališča...)

1. Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov
2. Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitve naravnih površin za šport
3. Novogradnje športnih objektov, kj lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje

LPŠ
4. Izgradnja, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠ

Vrednotenje meru za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.

B. Razvojne dej avnosti v športu

6.3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Iz LPŠ se sofnancira izvajanje programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s
športom, pod naslednjimi pogoji:

• Usposabljanje se izvaja po veljavnem programu usposabljanja, sprejetem v skladu z
Zakonom o športu.

• Po zaključenem usposabljanju strokovni delavec pridobi 2. au 3. stopnjo usposobljenosti za
opravljanje vzgojno — izobraževalnega dela v športu.
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• Izpopolnjevanje — licenciranje se izvaja v skladu s pravili NPŠZ oziroma pooblaščenega
izdajatelja licenc v skladu z zakonom.

Priporočilo: Udeleženca usposabljanja, kj mu občina usposabljanje sofnancira, društvo S pogodbo
zaveže, da bo le-ta še najmani dve letí po pridobitvi naziva (stopnje usposobljenosti) za opravljanje
vzgojno — izobraževalnega dela v športu, v občini opravljal strokovno delo.

PreIednica 13
prograrna število točklkandidata
usposabljanje —pridobitev usposobljenosti 3. stopnje 50
usposabljanje —pridobitev usposobljenosti 2. stopnje 100
izpopolnjevanje — inednarodno licenciranje 250
izpopolnjevanje — licenciranje 50

6.3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev iii str okovna podpora programom

Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike, če se zato nameni sredstva v LPŠ. Komisija mora
v tein primeru sprejeti kriterije za razdelitev sredstev

6.3.3. Založništvo v športu

Iz LPŠ se sofinancira tiskane strokovne iii znanstvene publikacije s področja športa, kj prispevajo k
razvoju športne stroke in znanosti, izrazoslovju ter rasti športne razgledanosti prebivalstva.

Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z
opredeljenirn ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.

Preglednica 14
program število točk
strokovna in znanstvena publikacija 300
ostale publikacije 400

6.3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Program omogoča centralno podporo zbiranju in predstavitvi infonnacij na področju športa v
občini. Ključni izvajalec NPS na tem področju So: OSZ, občinski zavod za šport ali druge športne
organizacije, kj Izvajajo tovrstno dejavnost.

Sofinancira se:
5.1. Sp1etn jn mobilni servisi v športu 200 točklprogram
5.2. Razvoj jn nakup poslovnih aplikacij za podporo delovanja športnih organizaciji 200
točklprogram

C. Organiziranost v športu
6.4.1. Delovanje športnih društev in občinskih športnih zvez

Za osnovno delovanje neprídobitnih športnih organizacij, športnih društev jn njihovih zvez se iz
LPS zagotovijo sredstva za kritje osnovnjh materiatnih stroškov in dohodkov zaposlenih, za športne
zveze pa tudi za kritje stroškov dejavnosti, kj jih izvajajo za svoje člane oz. članice v smislu
njihovega uspešncjšega delovanja.

Sofinancira se delovanje:
- Občinske športne zveze, kijo OKS-ZSZ priznava, kot reprezentativno v regiji au občini,
-javnih zavodov za šport na lokami ravni.
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Sredstva se namensko opredelijo v LPŠ.
D. Sportnc prireditve iii promocija športa

Iz javnih financ lokalnih skupnosti se sofinancirajo druge ravni tekrnovanj in športno rekreativnih
prireditev, kj upoštevajo trajnostne kriterije fl so usmerjene k povečanju števjla športno dejavnega
prebivalstva, ter loka]ne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.

Športno rekreativne prireditve lokalnega pornena: 2 točki/udeleženec

Posamezni športnik se laliko proglasi za športnika Občine Kranjska Gora po občinskem odloku o
podelitvi priznanj.

Sofinancira se lahko tudi muzejska dejavnost, če se to tudi vrednostno opredeli v LPŠ.




