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Uradni list št. 54, 21. 6. 2002
2684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju programov športa v Ob ini Vipava, stran 5692.
Na podlagi 9. lena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in na podlagi 16. lena statuta Ob ine Vipava (Uradno glasilo, št.
4/99 in 3/02) je Ob inski svet ob ine Vipava na 34. redni seji dne 6. 6. 2002 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju programov športa
Vipava

v Ob ini

1. len
V pravilniku o vrednotenju programov športa v ob ini Vipava (Uradno glasilo, 5/00) se besedilo (vsi leni) 2. poglavja: MERILA ZA
IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRA IZ PRORA UNSKIH SREDSTEV OB INE VIPAVA spremeni tako, da se
glasi:
»2. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ PRORA UNSKIH SREDSTEV OB INE VIPAVA
9. len
A) VSEBINA IN OBSEG PROGRAMOV
Vsebina in obseg programov, ki se lahko sofinancirajo iz prora unskih sredstev Ob ine Vipava temelji na nacionalnem programu
športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), in sicer:
l. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi:
– Zlati son ek
– Nau imo se plavati
– Ciciban planinec
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kader, 60-urni najem objekta na skupino, v kateri je najve 20 otrok.
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi:
– Zlati son ek
– Krpan
– Nau imo se plavati
– drugi 80-urni programi
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava ob inskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih
te ajev plavanja na skupino, v kateri je najve 10 otrok, 80-urni programi na skupino, v kateri je najve 20 otrok, objekt.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Sofinancira se: strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt.
3. Športna vzgoja mladine
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je najve 20 mladih, objekt.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se: objekt, strokovni kader.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je najve 10 mladih in objekt.
4. Športna dejavnost študentov
4.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi:
– medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah
– odpravljanje plavalne nepismenosti
– univerziada.
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je najve 20 študentov in študentk, objekt, 7 dni
realiziranih priprav na univerziado po merilih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in udeležba na univerziadi.
5. Športna rekreacija
Program: 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 lanov in lanic.
Sofinancira se: najemnina objekta; za socialno in zdravstveno ogrožene ter ob ane, starejše od 65 let pa tudi strokovni kader.
6. Kakovostni šport
Sofinancira se: najemnina objekta za 320 ur programa.
7. Vrhunski šport
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Sofinancira se:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah najve 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih lani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa
8. Šport invalidov
Program: 80 ur programa na skupino, v kateri je najve 10 invalidov
Sofinancira se: uporaba objekta in strokovni kader.
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancira se: izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje.
10. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Projekte, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti, e te raziskave zagotavljajo
ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma e so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih
financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
11. Založniška dejavnost
Sofinancira se: izdajanje strokovne literature in drugih periodi nih in ob asnih športnih publikacij.
12. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Sofinancira se: izvedba storitev.
13. Velike mednarodne športne prireditve
Sofinancira se: materialni stroški.
14. Športni objekti
Sofinancira se: strokovne naloge na podro ju na rtovanja in gradnje novih ter posodobitve obstoje ih športnih objektov in
gospodarjenje z njimi.
15. Informacijski sistem na podro ju športa
Sofinancira se: informacijske baze za potrebe ob ine, nakup tehnologije.
16. Delovanje društev, zvez ipd..
10. len
B) MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV ŠPORTNIH PROGRAMOV
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa na ravni
ob ine.
11. len
Izvajalci športnih programov oziroma dejavnosti se v skladu s 7. to ko nacionalnega programa športa razvrstijo v štiri skupine, in
sicer:
1. SKUPINA: izvajalci, ki izpolnjujejo programe v individualnih športih in izvajalci, katerih lani-športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. SKUPINA: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih in izvajalci, katerih lani-športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. SKUPINA: izvajalci, ki izpeljujejo razli ne športno-rekreativne programe.
4. SKUPINA: izvajalci miselnih iger.
12. len
V posamezni skupini razvrš amo izvajalce športnih programov in dejavnosti v razrede glede na razširjenost in kakovost športne
panoge po naslednjih kriterijih:

1. Nastopanje v ligi
---------------------------------------------------------------ob inska liga
1 to ka
medob inska liga
2 to ki
podro na liga
5 to k
republiška 2. liga
8 to k
republiška 1. liga
10 to k
2. Število selekcij
---------------------------------------------------------------1 selekcija
1 to ka
2 selekciji
2 to ki
3 selekcije
5 to k
4 selekcije
7 to k
5 in ve selekcij
10 to k
3. Množi nost
---------------------------------------------------------------1–20 lanov
1 to ka
20–50 lanov
2 to ki
50–100 lanov
5 to k
100–200 lanov
7 to k
nad 200 lanov
10 to k
4. Oprema
---------------------------------------------------------------nezahtevna oprema (balinanje, tek, kegljanje)
1 to ka
zahtevna oprema (nogomet, košarka)
3 to ke
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5 to k
7 to k

5. Objekti
---------------------------------------------------------------brez objektov
1 to ka
plezališ a, jame
3 to ke
zunanja igriš a (baliniš a, kegljiš a, streliš a)
5 to k
športne dvorane – najemnine
8 to k
lastna igriš a s sla ilnicami, klubskimi prostori
in hišnikom (nog. stadion, atletski stadion,
športne dvorane)
10 to k
6. Trenerski kader
---------------------------------------------------------------brez strokovnega kadra
1 to ka
vaditelj, vodnik (seminarji, te aji)
2 to ki
trener 1
5 to k
trener 2
7 to k
trener 3 (profesionalec)
10 to k
7. Organiziranje tekmovanj
---------------------------------------------------------------enkratna akcija – tekmovanje
1 to ka
2–3 tekmovanja, turnirji
2 to ki
rekreacijske lige, organiziranje ve kot 3 turnirje
5 to k
organiziranje rednih športno-rekreativnih akcij
(krosi, gorski teki, kolesarske dirke, pohodi)
7 to k
redna ligaška tekmovanja
10 to k
8. Število let delovanja društva, zveze, ipd.
---------------------------------------------------------------1 leto
0 to k
2–3 leta
2 to ki
3–5 let
5 to k
ve kot 5 let
7 to k
13. len
Vrednost to ke za vsako leto posebej dolo i komisija iz 7. lena tega pravilnika v sorazmerju s vsakoletnimi razpoložljivimi sredstvi
v ob inskem prora unu za podro je športne dejavnosti.«
2. len
Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 65000-3/00-2
Vipava, dne 6. junija 2002.
Župan
Ob ine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.
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