OB INA VIPAVA
SVET OB INE VIPAVA
Na podlagi 16. lena Statuta ob ine Vipava (Ur. l. RS, št. 54/2002, 83/2002 in
91/2005) je Ob inski svet ob ine Vipava na svoji_____redni seji
dne____________sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
VREDNOTENJU PROGRAMOV ŠPORTA V OB INI VIPAVA
1.

len

V Pravilniku o vrednotenju programov športa v ob ini Vipava (Ur. glasilo št. 5/2000
in Ur. l. RS, št. 54/2002) se spremeni besedilo 2. poglavja: Merila za izbor programov
športa, ki se sofinancirajo iz prora unskih sredstev Ob ine Vipava tako, da se glasi:
»2. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ
PRORA UNSKIH SREDSTEV OB INE VIPAVA
9. len
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
ŠPORTA V OB INI VIPAVA

A.

DEJAVNOST

Objekt in strokovni kader se za vse programe športa, za katere nacionalni program
športa predvideva sofinanciranje, sofinancira na podlagi vrednosti ure. Vrednost ure
se dolo i na naslednji na in:
-

1.

za strokovni kader 1 ura = 1 to ka
za objekt 1 ura = 3 to ke1 pri emer pa višina sofinanciranja objekta
ne sme presegati dejanske cene najema objekta.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1..1

ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Za izvajanje programa »Zlati son ek« v VVZ se sofinancira:
-

propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome, medalje).

Za izvajanje programa »Nau imo se plavati« se sofinancira:
strokovni kader za10 ur za skupino, v kateri je 7 otrok,
objekt za 10 ur za skupino, v kateri je 7 otrok.
Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira:
strokovni kader za 10 ur za enega mentorja za skupino, v kateri je 10
otrok,
Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
objekt za najve 60 ur za skupino, v kateri je najve 20 otrok
strokovni kader za najve 60 ur za skupino, v kateri je najve 20 otrok.

1..2

ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (6 do 15 let)

1..2.1

Interesna športna vzgoja otrok
Za izvajanje programa »Zlati son ek« v osnovni šoli se sofinancira:
-

propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome, medalje).

Za izvajanje programa »Krpan« v osnovni šoli se sofinancira:
-

propagandno gradivo (knjižica z nalepkami, diplome, medalje).

Za izvajanje programa »Nau imo se plavati« se sofinancira:
strokovni kader za 20 ur za skupino, v kateri je najve 10 otrok –
neplavalcev,
objekt za 20 ur za skupino, v kateri je najve 10 otrok – neplavalcev.
Ne sofinancira se u enje plavanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v
naravi in je že financirano iz javnih sredstev.
Za izvajanje drugih programov se sofinancira:
objekt za najve 80 ur vadbe za skupino, v kateri je najve 20 otrok
strokovni kader za najve 80 ur vadbe za skupino, v kateri je najve 20
otrok.
Ne sofinancira se smu arski te aj, ki je del šolskega programa in je že
financiran iz javnih sredstev.
Za šolska športna tekmovanja se sofinancira:
do državnega nivoja,
sodniški stroški,
medalje do 3. mesta pri individualnih športih,
pokal 1. mesto in diplome za ostale ekipe pri kolektivnih športih.
1..2.2

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V to skupino dejavnosti se uvrš ajo programi, katerih udeleženci so športniki
registrirani pri
panožni športni zvezi, vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev v
letu in se redno
1

e objekt ni pla an neposredno iz prora una Ob ine Vipava
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem
nivoju. Prijavi je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije pri
panožni zvezi.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko lanov, kot dolo ajo normativi iz
tabele – 1.
Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti se vsaki vadbeni skupini
sofinancira:
objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
materialne stroške programa v višini, kot je razvidno iz tabele – 3,
nezgodno zavarovanje.
1..2.3

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Za izvajanje teh programov se sofinancira:
-

objekt za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok,

-

strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je 10 otrok.

1..3

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (15 do 20 let)

1..3.1

Interesna športna vzgoja mladine

Za izvajanje izbranih programov 80-urnih programov se sofinancira:

1..3.2

-

objekt2 za skupino, v kateri je 20 otrok,

-

strokovni kader za skupino, v kateri je 20 otrok.
Športna vzgoja mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport

V to skupino dejavnosti se uvrš ajo programi, katerih udeleženci so športniki
registrirani pri panožni športni zvezi, vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat
tedensko, 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. Prijavi je potrebno priložiti
seznam tekmovalcev s številko registracije pri panožni zvezi.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko lanov, kot dolo ajo normativi iz
tabele – 1.
Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti se vsaki vadbeni skupini
sofinancira:

-

objekt v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2,.

1..3.3
Športna vzgoja mladine, s posebnimi potrebami
Za izvajanje teh programov se sofinancira:

2.
2..1

-

objekt za 80 ur za skupino, v kateri je najve 10 mladih,

-

strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je najve 10 mladih

-

ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Interesna športna dejavnost študentov
strokovni kader za 80-urne programe za skupino, v kateri je najve 20
študentov in študentk.

3.
ŠPORTNA REKREACIJA
Za izvajanje izbranih programov se sofinancira
objekt3 za skupino 20 lanov, za dejansko število ur vadbe, vendar
najve 80 ur,
za ob ane starejše od 65 let strokovni kader za skupino 20 lanov, za
dejansko število ur vadbe, vendar najve 80 ur.
4.

KAKOVOSTNI ŠPORT

V to skupino dejavnosti spadajo lanske ekipe in posamezniki, ki nastopajo v
tekmovalnem sistemu pod vodstvom panožnih športnih zvez na najmanj regionalnem
nivoju. Pri prijavi je potrebno priložiti seznam tekmovalcev s številko registracije pri
panožni zvezi.
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira:
objekt v obsegu, kot ga dolo a tabela – 2.
Poleg tega prejme klub oziroma moštvo za vsakega svojega lana, ki je kategoriziran
športnik mladinskega ali državnega razreda sredstva v višini 5 to k na mesec.
2, 3

5.

Zagotavlja se vadba na vseh zunanjih športnih objektih Ob ine Vipava
VRHUNSKI ŠPORT

Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub ali društvo za vsakega
svojega lana, ki je kategoriziran športnik svetovnega razreda 15 to k, za športnika
mednarodnega in perspektivnega razreda pa 10 to k na mesec.
6.

ŠPORT INVALIDOV

Za izvajanje teh programov se sofinancira:
objekt za 80 ur za skupini, v kateri je najve 10 invalidov,

B.
1.

strokovni kader za 80 ur za skupino, v kateri je najve 10 invalidov.

SOFINANCIRANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG
POMEMBNEJŠE ŠPORTNE
PRIREDITVE V O INI VIPAVA

IN

ŠPORTNO

REKREATIVNE

Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju panožne športne zveze.
Rekreativne prireditve se financirajo samo, e na njih sodelujejo tudi športniki
Ob ine vIPAVA. Pri pripravi predloga prireditev za sofinanciranje se upoštevata
dva osnovna in dva dopolnilna kriterija. Osnovna kriterija sta množi nost in kakovost,
dopolnilna pa odmevnost (širši pomen) in tradicija.
Na podlagi osnovnih kriterijev se prireditve to kujejo po naslednjih tabeli:
Kakovost

Rekreativna

Tekmovalna

Množi nost
20 – 50
10
20
51 – 100
20
30
nad 100
30
40
Opomba: Rekreativne so tiste prireditve, kjer nastopajo pretežno neregistrirani
športniki, vse ostale prireditve so tekmovalne.
Tako pridobljeno število to k za vsako prireditev se korigira s:
faktorjem za odmevnost – od 1,0 do 2,0,
faktorjem za tradicijo:
§
1,0 za enkratne prireditve oziroma tiste, ki se odvijajo do 5 let;
§
1,3 za tiste, ki se odvijajo od 6 do 10 let;
§
1,5 za tiste, ki se nepretrgoma odvijajo ve kot 10 let.
2.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNI KADROV ZA
DELO V ŠPORTU

pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec letnega programa športa z udeležencem
izobraževanja sklene pogodbo, s katero se slednji zavezuje, da bo po kon anem
izobraževanje najmanj 2 leti deloval v Ob ini vIPAVA kot strokovni delavec pri
izvajanju letnega programa športa.
Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno se povrne stroške kotizacije na
izobraževanje za pridobitev ustrezne usposobljenosti za delo v športu in ohranitev
licence, in sicer po predložitvi dokazil o uspešno opravljenem izobraževanju in
podpisane pogodbe iz prejšnjega odstavka.
3.

DELOVANJE DRUŠTEV, PROMOCIJA ŠPORTA

Ta del sredstev se nameni za delovanje društev, promocijo športa in jubilejne športne
prireditve.

Tabela – 1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini:

Panoga

Otroci usmerjeni v
kakovostni in
vrhunski šport
ml. de ki
st. de ki
deklice
deklice

Mladi usmerjeni v
Kakovostni in
kakovostni in
vrhunski
vrhunski šport
šport
ml.
st. mladinci
lani
mladinci
mladinke
lanice
mladinke

Atletika
(TEKI
,
KROSI...)
Keglanje
Balinanje
Streljanje
Kolesarstvo
Alpinizem,
planinstvo
Mali nogomet

15

10

6

6

6

8
10

8
10
8
8
12

8
8
6
8
10

8
8
6
6
10

8
8
4
6
4

10

12

8

8

8

Košarka

12

12

12

12

12

Nogomet

16

16

18

18

18

10

Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega števila športnikov
sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in minimalnih stroškov ali pa se
združuje vadbene skupine iz razli nih kategorij.
Tabela – 2: Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe in tekmovanj), za katero se
lahko sofinancira strokovni kader in /ali objekt po kategorijah.
Otroci usmerjeni v
kakovostni in
vrhunski šport
ml. de ki
st. de ki
deklice
deklice
240 ur

320 ur

Mladi usmerjeni v
kakovostni in
vrhunski šport
ml. mladinci
st. mladinci
mladinke
mladinke
360 ur

400 ur

Kakovostni in
vrhunski
šport
lani
lanice
320 ur

Sofinanciranje je dejansko število ur, izra unano na osnovi podatkov iz plana vadbe
in tekmovanj, ki ga izvajalec programa predloži ob prijavi na razpis, vendar najve
do maksimalnega števila ur iz tabel.
Ena ura pomeni 1 to ko za strokovni kader in 3 to ke za objekt ( e objekt ni pla an
neposredno iz prora una Ob ine Vipava), pri emer pa višina sofinanciranja
objekta ne sme presegati dejanske cene najema objekta.

Tabela – 3: Sofinanciranje materialnih stroškov programa po kategorijah
Otroci usmerjeni v
kakovostni in
vrhunski šport
ml. de ki
st. de ki
deklice
deklice
70 to k

90 to k

Mladi usmerjeni v
kakovostni in
vrhunski šport
ml. mladinci
st. mladinci
mladinke
mladinke
110 to k

130 to k

Kakovostni in
vrhunski
šport
lani
lanice
150 to k

10. len
Vrednost to ke za vsako leto posebej dolo i Komisija iz 7. lena tega Pravilnika v
sorazmerju z vsakoletnimi razpoložljivimi sredstvi v ob inskem prora unu za
podro je športne dejavnosti.«
2.

len

Ta Pravilnik za ne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:

SVET OB INE VIPAVA
ŽUPAN
Mag. Ivan Princes

Obrazložitev:
S Pravilnikom o vrednotenju programov športa v ob ini Vipava (Ur.
glasilo št. 5/2000 in Ur. l. RS, št. 54/2002) so dolo eni pogoji in postopki
za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje programov športa v ob ini Vipava iz ob inskega
prora una.
Sestavni del Pravilnika so tudi merila za izbor programov športa, ki se
sofinancirajo iz prora unskih sredstev Ob ine Vipava.
Merila, ki so bila sprejeta v letu 2000 smo v letu 2002 že spreminjali, saj
so bila prvotna premalo podrobna in niso bila ustrezen temelj za izbor
programov in delitev sredstev.
Na podlagi tako spremenjenih meril se sredstva za šport delijo že ve let,
vendar Športna zveza Vipava oz. njena društva ugotavljajo, da so le-ta
neustrezna.
Spremembo meril, ki so predmet tokratne obravnave je pripravilo vodstvo
Športne zveze Vipava. Sicer je vodstvo Športne zveze pripravilo predlog
novega Pravilnika v celoti, vendar v Ob inski upravi menimo, da so
ostale dolo be veljavnega – sedanjega Pravilnika ustrezne, da pa je
potrebno spremeniti merila na na in, da bodo ta najbolj ustrezna za
izvajalce športnih programov in dejavnosti.
Glede na to, da je v Športno zvezo Vipava vklju ena ve ina športnih
društev z obmo ja ob ine Vipava, se nam vodstvo Športne zveze zdi
»pravi sogovornik« z pripravo meril, saj sami najbolj poznajo podro je
svojega delovanja.
Pripravili:
- vodstvo Športne zveze Vipava (predlog meril)
- Helena Kobal iz Ob inske uprave (obrazložitev)

Predlagatelj:
Mag. Ivan Princes

