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ZADEVA: Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa
V prilogi posredujem predlog Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini
Ribnica.
1. Predlog pravilnika upošteva:
- Zakon o športu ,
- Nacionalni program športa,
- ugotovitve inšpekcijskega pregleda,
- pripombe izvajalcev športnih programov,
- pripombe Komisije za šport,
- urnik vadbe v ŠC Ribnica spomladi 2012,
- tekmovalni sistemi panožnih zvez,
- nekateri kriteriji, ki so bili v veljavi že v obstoječem pravilniku in
- utemeljene pripombe, podane na javni razpravi 8.11.2011.
2. Poglavitne spremembe v predlogu pravilnika se nanašajo na:
- Razvrstitev športnih panog oz. izvajalcev na podlagi organiziranosti, razširjenosti športnih
programov in uspešnosti ,
- pri vrednotenju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport in vrhunskem športu se upošteva razvrstitev športnih panog, iz predhodne
alineje,
- starostne kategorije, velikost vadbenih skupin, obseg vrednotenja strokovnega kadra in
objekta ter materialni stroški programi so ovrednoteni za posamezno športno panogo,
- dodan o je vrednotenje izvedbe tečajev v programih interesne športne vzgoje,
- pri vsaki vsebini so podani kriteriji, za vrednotenje programov,
- kriteriji za vrednotenje delovanja društev in zvez,
- velikost komisije za šport in
- pritožbeni rok na sklep.
3. Ugotovitev , do katerih sem prišla ob pripravi predloga pravilnika.
- Prijave na javni razpis za sofinanciranju v letu 2012 pri nekaterih izvajalcih v individualnih
športnih panogah v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in kakovostnem športu v primerjavi z rezultati tekmovanj v letu 2012 (do
oktobra) ne izražajo dejanskega stanja števila aktivnih tekmovalcev , kar pomeni, da se skozi
program »tekmovalnega športa« izvaja tudi program interesne športne vzgoje in športne
rekreacije.

-

Izpostavljena problematika zadostnega števila ur objekta za kakovostni šport, ki je z NPŠ
omejen z največ 320 urami objekta, se rešuje z manjšim obsegom vadbe v nižjih starostnih
obdobjih.
- Zagotovitev brezplačne uporabe objekta za tekmovanja (ligaška tekmovanja), ki pa se v
skladu z NPŠ ne sofinancirajo iz javnih sredstev.
- Odstopanje od števila s sklepom odobrenih ur objekta od dejanske uporabe objekta.
- Premajhna kontrola nad dejanskim izvajanjem sofinanciranih programov in oziroma ustrezno
ukrepanje ob ugotovljenih odstopanjih.
4. Pripravljena simulacija razvrstitve izvajalcev po kriterijih izkaže naslednjo razvrstitev
izvajalcev, ki se ukvarjajo s »tekmovalnim« športom:
- Triatlonski klub Ribnica, Rokometno društvo Ribnica in Plavalni klub Ribnica (program se po
merilih sofinancira 100%),
- ŠD Extrem (program se po merilih sofinancira 90%),
- Ostali (program se po merilih sofinancira 70%),
Menim da razvrstitev izraža realno sliko položaja posameznega športa v občini.

Upam, da bo pripravljeni predlog pravilnika upravičil vaša pričakovanja, ter da ga boste lahko
uspešno prenesli v prakso. Gospe Nevenki Turk Kraljič bo posredovan pravilnik v elektronski obliki,
kot tudi tabele za vrednotenje programov.

Lep pozdrav,

Vida Mihelčič
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