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Občinski svet Občine Ribnica sprejme Pravilnik o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Ribnica.

1. Razlogi za sprejem:
Občinski svet se je na 7. redni seji, 11. februarja 2016, seznanil s Poročilom o izvrševanju
Letnega programa športa v občini Ribnica za leto 2015 in odločil, da se pripravi
spremembe Pravilnika o sofinanciranju športa ob upoštevanju standardov in normativov iz
nacionalnega programa športa. Občinska uprava je skupaj s Komisijo za šport pristopila k
pripravi pravilnika in oblikovanju novih meri. Pri tem je upoštevala predlog Olimpijskega
komiteja Slovenije – Zveze športih društev (v nadaljevanju OKS-ZŠD), lokalne posebnosti
posamezne športne panoge in utemeljene pripombe vseh predlagateljev.
2. Ocena stanja z obrazložitvijo:
V času veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev Letnega programa športa v občini
Ribnica (Uradni list RS, št.2/13 in 15/14) sta stopili v veljavo Resolucija o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji 2014-2013 in Izvedbeni načrt Resolucije o
nacionalnem programu športa Republike Slovenije. Da bi zadostili načelu jasnosti in
preglednosti, je občina pristopila k pripravi novele pravilnika. Le-ta se v vsebinskem delu
bistveno ne razlikuje od veljavnega pravilnika razen v kolikor je usklajen z Resolucijo o
nacionalnem programu športa.

Pravilnik je v skladu z resolucijo nekoliko zaostril pogoje za sofinanciranje, saj minimalni
obseg programa v veljavnem pravilniku ni določen. Določeni minimalni obseg redne vade
pa v skladu z NPŠ in INNPŠ, ki se jo izvaja pod strokovnim vodstvom dovolj intenzivno,
pomeni edino dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno
sedečega načina življenja in neustreznih prehranjevalnih navad. Po novem so do
sofinanciranja iz občinskega proračuna upravičeni tisti izvajalci, ki bodo poleg ostalih
pogojev, izpolnjevali še pogoj redne vadbe najmanj 30 tednov v letu v obsegu najmanj 60
ur. Dejstvo da so finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ relativno nizka in da je za
izvajanje LPŠ zainteresiranih vse več izvajalcev, je predlagatelj obdržal dikcijo, da na
javni razpis lahko tudi v bodoče kandidirajo izvajalci le s člani s stalnim prebivališčem na
območju občine Ribnica. Pravilnik je omogočil sodelovanje v programih tudi udeležencem
iz drugih občin, vendar le pod pogojem, da se matična občina s pogodbo zaveže
zagotoviti Občini Ribnica finančni delež za svoje udeležence.
V 5. členu pravilnika so v skladu z resolucijo področja športa za razliko od veljavnega
pravilnika razdeljena na športne programe, športne objekte in površine za šport v naravi,
razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo
športa ter družbeno in okoljsko odgovornost v športu. Po sami vsebini se področja
bistveno ne razlikujejo od vsebin v veljavnem pravilniku.
Drugo poglavje določa upravičence in pogoje za pridobitev sredstev za področja in
programe opredeljene v LPŠ, tretje poglavje ureja celoten postopek sprejema LPŠ od
imenovanja komisije, javnega razpisa, poteka obravnave vlog, pritožbenega postopka in
spremljanja LPŠ in razdelitve finančnih sredstev za sofinanciranje programov športa od
postopka javnega razpisa do podpisa pogodb z izbranimi izvajalci ter spremljanja
izvajanja LPŠ, četrto poglavje opredeljuje sredstva za šport in način financiranja, končne
določba pa prenehanje veljavnosti starega in začetek veljavnosti novega.
Pri pripravi meril za vrednotenje programov tekmovalnega športa je upoštevan dokument
OKS-SŠZ - Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega
športa, ki za vse športne panoge in kategorije uradnega tekmovalnega sistema določa za
vsako kategorijo velikost vadbene skupine in obseg vadbe.
Ker izvajalci športnih programov izvajajo programe tudi v objektih, ki niso javni (zaradi
prezasedenosti športne dvorane oz. ni javnih objektov za določene športne panoge), nova
merila predvidevajo vrednotenje objekta tudi takim izvajalcem, kar v veljavnem pravilniku
ni bilo zajeto.
Pri vrednotenju strokovnega kadra je določeno obdobje 3 let, v katerem se še vrednoti
strokovni kader s 1. stopnjo usposobljenosti mora spodbuditi izvajalce k pridobitvi višje
stopnje usposobljenosti in s tem zagotoviti tudi večjo strokovnost pri izvajanju programov.
Navedena omejitev sledi tudi spremembam, ki so na področju ustreznosti strokovnega
kadra zasnovane v nastajajočem novem Zakonu o športu.
V programu športne prireditve in promocija športa pa bodo z novimi merili ob
izpolnjevanju pogojev sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih prireditev.

3. Finančne posledice:
Sprejem pravilnika ne nalaga novih finančnih obveznosti in omogoča razdelitev sredstev,
ki jih občinski svet vsakoletno določi z letnim programom športa.
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4. Besedilo pravilnika:
Glej priloženi Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Ribnica z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v občini
Ribnica.

Pripravili:
Nevenka Turk Kraljić
Višja svetovalka
Vida Mihelčič
Predsednica Komisije za šport

Jože Levstek
župan
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