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Pravna podlaga:

7. in 9. člen Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in
15/03) in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07UPB-2 in 76/08 – ZLS-O) ter določila Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00 in31/00).

Namen:

Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v
občini Ribnica

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Ribnica sprejme Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa v občini Ribnica.

1. Razlogi za sprejem:
Komisija za šport je po sprejemu Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa v občini Ribnici (Uradni list RS, št. 2/13, v nadaljevanju: pravilnik) opravila prvo
vrednotenje vlog potencialnih izvajalcev letnega programa športa. Pri tem je zaznala
potrebo po spremembi nekaterih določb pravilnika in nujnost spremembe Meril za
vrednotenje športnih programov, vse s ciljem, da bi pravilnik omogočal lažjo in bolj
eksaktno ocenjevanje vlog.
Spremembe pravilnika se nanašajo na:
- Vrednotenje programov v točkah,
- vrednotenje posameznika v isti športni panogi le pri enem izvajalcu,
- opredelitev odstopanja od velikost vadbene skupine v interesnih programih športne
vzgoje,
- pri športih, ki se izvajajo tako na zunanjih površinah kot zaprtih prostorih za interesno
športno vzgojo opredeliti razmerje med objektom in zunanjo površino, pri triatlonu pa
tudi med bazenom in spremljajočimi prostori,

-

spremenjene kriterije za razvrstitev športnih panog,
prerazporeditev ur objekta in spremljajočih prostorov pri nekaterih športnih panogah,
opredelitev in vrednotenje športnih prireditev,
opredeljena so dokazila, ki jih mora posredovati izvajalec (za rang tekmovanja in
število udeležencev)
določen je kriterij, katere prireditve se sofinancira.

2. Obrazložitev:
K 1. členu:
Vsebine, za katere izvajalci letnega programa športa kandidirajo na javnem razpisu, so
določene v 4. členu pravilnika. Glede na to, da so v 10. točki vsebine napisane
preobširno, se po novem za »velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske
prireditve« uporablja le »športne prireditve«. S to spremembo se razširi nabor
mednarodnih športnih prireditev, hkrati pa ne izključuje velikih športnih prireditev kot jih
opredeljuje Zakon o športu.
V 12. točki istega člena se odpravi beseda »klubov« in jo nadomesti z izpuščeno besedno
zvezo »športne zveze«. S to spremembo pravilnik nikogar ne izključuje in daje možnost
sofinanciranja športni zvezi in društvom ne glede na vpis v register društev.
K 2. in 3. členu:
Vrednotenje predložene razpisne dokumentacije posameznih ponudnikov bo opravila
Komisija za šport, ki bo pripravila predlog sofinanciranja posamezne vsebine, izražena s
številom točk in številom ur koriščenja posameznih športnih objektov ter ga predložila v
sprejem direktorju občinske uprave kot prvostopnemu organu. Istočasno pa komisija za
šport pridobi pooblastilo za prerazporeditev programa, ki ne izpolnjuje pogojev iz meril v
tisti program, za katerega pogoje izpolnjuje, kar je ugodneje za izvajalce letnega
programa športa. Vrednotenje programa, izraženo v točkah, pa tudi po morebitni pritožbi
izvajalca ne bo vplivala na število točk, ki so dodeljene ostalim izvajalcem.
K 4. členu:
Besedilo 1. odstavka 10. poglavja, ki opredeljuje mednarodne, državne in občinske
športne prireditve se zaradi jasnejše dikcije preoblikuje s posebnim poudarkom, da se ne
sofinancira šolskih športih tekmovanj in ligaških športnih tekmovanj rednega
tekmovalnega sistema. Pravilnik ne zajema več medobčinskih športnih prireditev, saj se
ne izvajajo v nobeni od športnih panog.
K 5. členu:
Glede na to, da se nekoliko spreminja sistem vrednotenja, se spreminja 2. in 3. odstavek
12. poglavja Delovanje društev in športne zveze, pri čemer velja poudariti, da je osnova
vrednotenja delovanja društva še vedno število članov - prebivalcev občine Ribnica s
plačano članarino in število registriranih športnikov ob predpostavki, da je društvo prijavilo
vsaj en odobreni program na isti razpis, sofinanciranje športne zveze pa bo odvisno od
števila članov s plačano članarino.
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K 6. členu:
Izkušnje Komisije za šport pri vrednotenju programov v letu 2013 so narekovale
spremembo Meril za vrednotenje športnih programov. Spremembe bodo komisiji olajšale
odločanje pri vrednotenju programov posameznih izvajalcev, izvajalcem pa omogočila
natančnejšo prijavo na javni razpis. Poudariti velja, da je obseg programa povečan pri
plavanju zaradi velikega odstopanja med merili in dejanskim obsegom programa.
Zaradi težav, ki so se pojavile s spremenjenim načinom vrednotenja objekta (izvajanje
programa na zunanjih površinah in objektu, oziroma v dvorani – bazenu in spremljajočih
prostorih) je v nekaterih športnih panogah postavljeno drugačno razmerje.
1.
Osnovni kriteriji
Vsem dosedanjim osnovnim kriterijem vrednotenja, ki veljajo za vse programe vadbe se
doda še kriterij, po katerem se posameznega udeleženca programa v isti športni panogi
vrednoti le enemu izvajalcu v enem programu.
2.
Tabela 1
Športne panoge se razvršča na podlagi dveh kriterijev, razširjenosti in uspešnosti, pri
čemer se ločeno vrednoti individualne in kolektivne športne panoge, v kolektivnih športnih
panogah pa ločeno moške in ženske ekipe.
Pri razširjenosti se izključno upošteva udeležence v programih, vrednotenih v skladu s
tem pravilnikom, pri uspešnosti pa se vrednoti naslov državnega prvaka, število
kategoriziranih športnikov, v kolektivnih športnih panogah pa tudi nivo ligaškega
tekmovanja. Z navedeno spremembo se ne upošteva več kriterijev: čas delovanja
društva, število članov in delovanje društva v javnem interesu.
3.
Tabela 2
a) Natančneje je opredeljeno odstopanje velikosti vadbene skupine (15 udeležencev) v
kolektivnih športnih panogah, za vrednotenje po kriterijih za celo vadbeno skupino in v
primeru manjšega števila udeležencev in vrednotenje programa v individualnih športnih
panogah.
b) Za športne panoge, ki se izvajajo v objektu kot v naravi, so opredeljeni deleži obsega
programa v objektu in na zunanjih površinah, pri triatlonu pa tudi med bazenom in
spremljajočimi prostori.
c) Postavljen je kriterij za vrednotenje propagandnega gradiva, ki se ga v programu lahko
vrednoti le, v kolikor je plačljiv.
4.
Tabela 3
a) Spremenjeno je število razredov iz 4 na 3, v katere se razvrsti izvajalce športnih panog
na podlagi kriterija razširjenosti in uspešnosti iz tabele 1.
b) V kolektivnih športnih panogah se programe vrednosti ločeno po spolu.
c) Postavljen je kriterij vrednotenja kakovostnega športa, ki se ga lahko vrednoti izvajalcu
le v primeru, ko ima v program uvrščene športnike oziroma ekipe tudi v programih športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
d) Programi športnih panog so vrednoteni v točkah (strokovni kader in materialni strošek
programa).
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d) Plavanja: Povečano je število ur programa v kategorijah SDI, KAD in ML, posledično pa
tudi sprememba ur uporabe objekta.
e) Triatlon: Za izvajanje tretjine ur programa se vrednoti bazen, brez spremljajočih
prostorov.
f) Rokomet: Prerazporejeno je število ur objekta med dvorano in spremljajočimi prostori.
5.
Tabela 8
a) Med športnimi prireditvami ni več medobčinskih športnih prireditev, ki se v praksi ne
izvajajo, povečalo se je število točk za občinska športna tekmovanja.
b) V primeru dve ali več dnevnega tekmovanja se izvajalcu tekmovanje prizna dodatnih
20 % točk.
c) Kot kriterij števila udeležencev se upošteva število udeležencev na istovrstnem
tekmovanju v preteklem letu, v primeru prve izvedbe tekmovanja pa predvideno število
udeležencev.
d) Sofinancira se prireditve, ki zberejo nadpovprečno število točk vseh prijavljenih in v
skladu s pravilnikom vrednotenimi prireditvami.
3. Finančne posledice:
Sprejem pravilnika ne nalaga novih finančnih obveznosti in omogoča razdelitev sredstev,
ki občinski svet vsakoletno določi z letnim programom športa.

4. Besedilo pravilnika:
Glej priloženi Pravilnik za sofinanciranje programov športa v občini Ribnica z Merili za
vrednotenje športnih programov s točkovnim sistemom in pojasnilom k točkovanju.

Pripravili:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka I
Vida Mihelčič
Predsednica Komisije za šport
Jože Levstek
župan
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