
..",~
.. ZAVOD ZA SPORT~I IN REKRSACIJO
... ~ DO.ZALE

Stev.: co i-"l - J-tJ I J.o ( 'f-
Datum: ) ..j. 0~.so I 'f-

OBCINSKI SVET

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: PRAVILNIK 0 VREDNOTENJU SPORTNIH IN REKREATIVNIH
PROGRAMOV V OBCINI DOMZALE - HITRI POSTOPEK

NAMEN: OBRAVNAVA IN SPREJEM

PRAVNA PODLAGA: 20. elen Statuta Obcine Domiale (Ur. vestnik Obcine Domiale,
st. 9/11-UPB2)

PREDLAGATEU: Uros KRIZANIC, direktor Zavoda za sport

POROCEVALCA:

DELOVNI TElESI:

Uros KRIZANIC, direktor Zavoda za sport

Ales FLORJANCIC, visji svetovalec

Odbor za druibene dejavnosti

Statutarno pravna komisija

FINANCNE POSLEDICE: Ni neposrednih finanenih posledic

OBRAZLOZITEV:

Zakon 0 sportu (Uradni list RS,st. 29/2017) prinasa precej novosti ter predvsem doloca nacin
izbire programov in podroCij letnega programa sporta oziroma doloca merila.
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Upostevaje zakonske spremembe je bilo potrebno opraviti prilagoditve na novi zakon in v
skladu 5 tem spremembe oz. sprejem novega pravilnika 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih
programov v obCini Dornzale.

Pri pripravi pravilnika so bile vkljucene zakonske spremembe, upostevane tezave pri
uresnicevanju doloCiI obstojeceqa Pravilnika 0 pravilih in merilih za vrednotenje sportnih in
rekreativnih programov v Obcini Dornzale (Uradni vestnik ObCine Dornzale, st. 9/03) ter stanje
na podroqu sports in rekreacije v nasi obdni, upostevaje strokovna merila s podroqa sporta in
rekreacije.

V skladu s 187. clenom Poslovnika ObCinskega sveta ObCine Dornzale (Uradni vestnik ObCine
Dornzale. st. 02/12-uradno predsceno besedilo 2) se pravilnik sprejema po postopku, ki velja
za sprejem odlokov po hitrem postopku.

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Pravilnik 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih
programov v Obcini Domzale.
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Na podlagi 20. elena Statuta Obcine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Dornzale, st. 9/11- uradno preeiseeno
besedilo) je Obcinski svet Obcine Dornzale na svoji _. seji dne _._._ sprejel

PRAVILNIK
o VREDNOTENJU SPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBCINI DOMZALE

I. UVODNE DOLOCBE

1. clen
(predmet)

S Pravilnikom 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih programov v Obcini Dornzale (v nadaljevanju:
Pravilnik) so opredeljene skupine programov sporta in rekreacije v Obcini Dornzale (v nadaljevanju:
sportni programi) in merila za njihovo vrednotenje.

2. clen
(uporaba izrazov)

V Pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnicni obliki rnoskeqa spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.

II. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV OBaNSKEGA PRORACUNA

3. clen
(skupine sportnih programov)

S proracunskimi sredstvi ObCine Dornzale se sofinancirajo sportni programi, razdeljeni v naslednje
skupine:

1. Prostocasni sport mladih:
1.1. Prostocasna sportna vzgoja otrok in mladine (SVOM PR)
1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (SVOM PP)
1.3. Obstudijske sportne dejavnosti (SSTU)

2. Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport (SVOM US):
2.1. Sportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport
2.2. Sportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski sport

3. Kakovostni in vrhunski sport:
3.1. Kakovostni sport (KS)
3.2. Vrhunski sport (VS)
3.3. Sport invalidov (SI)

4. Sport za zdravje:
4.1. Sportna rekreacija (RE)
4.2. Sport starejsih (SST)

5. Strokovne naloge v sportu:
5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v sportu

III. VREDNOTENJE SKUPIN PROGRAMOV SPORTA

4. elen
(merila sku pin sportnih programov)

1. Prostocasni sport mladih
Ovrednoteni so sportni programi za otroke in mladino od rojstva do 19. leta starosti, ter sportni programi
za students, ki se s sport no dejavnostjo prostovoljno ukvarjajo zunaj obveznega izobrazevalneqa
programa.
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1.1. Prostocasna sportna vzgoja otrok in mladine (SVOM PR)

1.1.1. Prostocasna sportna vzgoja predsolskih otrok
Ovrednoteni so sportni programi predsolskih otrok v starosti od rojstva do vstopa v solo, ki so v
programe vkljuceni prostovoljno in ki skozi igro spoznavajo posamezne elemente sporta.

• razni sportni programi:
o Sofinancira se 60-urni program prostocasne sportne vzgoje (v nadaljevanju PSV)

predsolskih otrok za skupine:
• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnlh programov, navedenih v
tocki 1.1.1., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

1.1.2. Prostocasna sportna vzgoja soloobveznih otrok
Ovrednoteni so sportni programi scloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vkljuceni v programe sporta in se ne vkljucujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panoznih sportnih
zvez (v nadaljevanju: NPSZ).

• razni sportni programi:
o Sofinancira se 80-urni program PSVza skupine:

• strokovni delavec: 1tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 1.1.2., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

1.1.3. Prostocasna sportna vzgoja mladine
Ovrednoteni so sportni programi za mladino od 15. do 19. leta starosti, ki so prostovoljno vkljuceni v
programe sporta in se ne vkljucujejo v tekmovalne sisteme NPSZ.

• razni sportni programi:
o Sofinancira se 80-urni program PSVza skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 1.1.3., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine 5 posebnimi potrebami (SVOM PP)

1.2.1. Sportna vzgoja otrok 5 posebnimi potrebami
Ovrednoteni so sportni programi, ki za uspesnejso socialno integracijo, polnejse in bcqatejse zivUenje
vkljucujejo otroke 5 posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) do 15. leta starosti.

• razni sportni programi:
o Sofinancira se 80-urni program PSVza skupine:

• strokovni delavec: 1tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura.
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Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 1.2.1., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.
1.2.2. Sportna vzgoja mladine 5 posebnimi potrebami
Ovrednoteni so sportni programi, ki za uspesnejso social no integracijo, polnejse in boqatejse zivljenje
vkljucujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) od 15. do 19. leta
starosti.

• razni sportni programi:
o Sofinancira se 80-urni program P5V za skupine:

• strokovni delavec: 1toekazure.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportmh programov, navedenih v
tocki 1.2.2., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

1.3. Obstudijska sportna dejavnost (SSTU)

• sportni programi studentov v izbranih sportnih panogah:
o Sofinancira se 80-urni program sporta studentov za skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 1.3., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

2. Sportna vzgoja otrok in mladine. usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport (SVOM US)

2.1. Sportna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport
Ovrednoteni so sportni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski
sport ter se vkljucujejo v tekmovalne sisteme NP5Z. Programi so razdeljeni na naslednje starostne
stopnje:

• sportni programi 5VOM US otrok do 11. leta starosti: cicibanke, cicibani (Cl/CE):
o Sofinancira se do 200-urni program za skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1tecka/ura.

• sportni programi 5VOM US otrok do 13. leta starosti: rnlajse deklice, mlajsi decki (MDE/MOl):
o Sofinancira se do 240-urni program za skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

• sportni programi 5VOM US otrok do 15. leta starosti: starejse deklice, starejsi decki (SDE/SOl):
o Sofinancira se do 280-urni program za skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura,

Predpisana velikost in uspesnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor sportnih programov,
navedenih v tocki 2.1., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c (od 14. leta dalje), 3b in 4b.

2.2. Sportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski sport

3
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Ovrednoteni so sportni programi mladine od 15. do 19. leta starosti, ki je usmerjena v kakovostni in
vrhunski sport ter se vkljucuje v tekmovalne sisteme NPSZ. Programi so razdeljeni na dve starostni
skupini:

• sportni programi SVOM US mladine do 17. leta starosti: mlajse mladinke, mlajsi mladinci
(MME/MMI):

o Sofinancira se do 320-urni program za skupine:
• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura,

• Sportni programi SVOM US mladine do 19. leta starosti: starejse mladinke, starejsi mladinci
(SME/SMI):

o Sofinancira se do 320-urni program za skupine:
• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1toeka/ura.

Predpisana velikost in uspesnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor sportnih programov,
navedenih v tocki 2.2., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 2c, 3b in 4b.

3. Kakovostni in vrhunski sport (KSNS)

3.1. Kakovostni sport (KS)
Ovrednotene so priprave in sportna tekmovanja danskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih,
strokovnih, organizacijskih in materialnih rnoznosti za vkljucitev v programe vrhunskega sports. V okviru
teh programov gre za nastope posameznikov in ekip na uradnih tekmovanjih NPSZ do naslova
drZavnega prvaka.

• sportni programi odraslih: clani, clanice (ClICE):
o Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost in uspesnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor sportnih programov,
navedenih v tocki 3.1., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 2c, 3b in 4b.

3.2. Vrhunski sport (VS)
Ovrednoteni so sportni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja kategoriziranih sportnikov, z
upostevanjern sistema kategorizacije sportnikov, ki ga doloca zakon.

• sportni programi VS kategoriziranih sportnikov;
o Sofinancira se do 400-urni program kategoriziranih sportnikov:

• strokovni delavec: 1tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura.

Predpisana velikost in uspesnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor sportnih programov,
navedenih v tocki 3.2., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 2c, 3b in 4b.

3.3. Sport invalidov
Ovrednotene so priprave in sportna tekmovanja clanskih ekip in posameznikov sporta invalidov na
kakovostni in vrhunski ravni. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov in ekip na uradnih
tekmovanjih NPSZ.

• sportni programi invalidov:

4
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o Sofinancira se 320-urni program za skupine:
• strokovni delavec: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost in uspesnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor sportnih programov,
navedenih v tocki 2.2., so opredeljeni v preglednicah Ib, 2b, 2c, 3b in 4b.

4. Sport za zdravje
Ovrednoteni so sportni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati in izboljsevati celostni zdravstveni
status in zrnanjsevati negativne posledice danasnjeqa zivljenja in dela. V primeru, da sportni program
odraslih vodi usposobljen strokovni delavec, se vrednost programa poveca za faktor 1,25.

4.1 Sportna rekreacija (RE)

• sportno rekreativni programi odraslih:
o Sofinancira se 80-urni program za skupine:

• sportni program: 1tocka/ura.
• sportni objekt: 1toeka/ure.

• sportno rekreativni programi socialno in zdravstveno oqrozenih skupin:
o Sofinancira se 80-urni program za skupine:

• sportni program: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura.

• sportno rekreativni programi invalidov:
o Sofinancira se 80-urni program za skupine:

• sportni program: 1toeka/ura.
• sportni objekt: 1tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 4.1., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

4.2. Sport starejslh (SST)

• rekreativni programih starejsih od 65 let
o Sofinancira se 80-urni program za skupine:

• sportni program: 1 tocka/ura.
• sportni objekt: 1 tocka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor sportnih programov, navedenih v
tocki 4.2., so opredeljeni v preglednicah la, 3a in 4a.

5. Razvojne in strokovne naloge v sportu

5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v sportu
Ovrednoteni so programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se jih udelezujejo in jih
izvajajo posamezni izvajalci sportnih programov. Programi usposabljanja morajo biti verificirani pri
Strokovnem svetu za sport RSali pri strokovnih organih NP5Z.

• programi za pridobitev strokovne usposobljenosti in programi za pridobitev licence za vodenje
ekipe:

o Sofinancirajo se programi za pridobitev strokovne usposobljenosti:
• usposabljanje: 50 tock/udelezenec
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• pridobitev licence: 20 tock/udelezenec

Za prijavljene sportne programe se uporablja merilo deficitarnosti.

5. elen
(velikost skupin)

Specificne zahteve sportnih panog in programov glede potrebnega stevila udelezencev v skupinah
sportnih programov terjajo dolocitev predpisane velikosti skupin.

V primeru, da v sportnern programu sodeluje manj udelezencev, kot znasa predpisana velikost skupine,
se temu ustrezno proporcionalno zniza stevllo tock za priznani sportni program.

V primeru, da v sportnern programu sodeluje vee udelezencev, kot znasa predpisana velikost skupine,
to ne vpliva na dodatno vrednotenje sportneqa programa.

Posamezen udelezenec sportneqa programa je lahko vrednoten Ie v eni vadbeni skupini, razen pri
dodatku za kategorizacijo sportnika.

Glede na starost so za dopolnitev predpisanega stevila udelezencev v skupini izjemoma lahko prijavljeni
v eni starostni kategoriji navzgor tudi mlajsi udelezenci, vendar ne vee kot 25 % udelezencev te skupine,
ki pa morajo imeti rezultat dosezen v skupini, v kateri so prijavljeni. Starejsi udelezenci ne morejo biti
prijavljeni v skupine rnlajsih starostnih kategorij (preglednici la in lb).

PREGLEDNICA la

-
PROSTOCASNIIN REKREAmiNI PROGRAMi- -- _- - ._ -- A _ ~~4.

~VOM PR ~VOM PR6
~~TU ~VOM PP

RE(65-)
RE(~I)

do 5 let 19 let ~5T (65+)

IVSE SPORTNE PANOGE 10 16 16 8 16 8

PREGLEDNICA lb

.. " "-~'TEkMOVALNI PRo'G"RAMIsvdivi US, KS: vs; sf'"
Cl/CE do MDI/MDE SDI/SDE MMI/MME SMI/SME

CI/CE
11 let do 13 let do 15 let do 17 let do 19 let

[INDIVIDUALNE SPORTNE PANOGE 8 8 8 8 6 6

KOLEKTIVNE SPORTNE PANOGE

4IMISELNE IGRE 8 8 8 6 6

INDlVlDUALNI SPORTI: atletika, avto
mote sporti, badminton, balinanje, borilni sporti,
dviganje utezi, kolesarstvo, konjenistvo,
nordijsko smucanje, planinstvo. plavanje, tenis,
pies, idr.

KOLEKTIVNI SPORn: arneriski nogomet, kosarka,

nogomet, odbojka, ples-skupine, rokomet, idr.
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6. elen
(razvrscanje v kakovostne nivoje)

5portni programi 5VOM US, K5, V5 in 51so tekmovalni sportni programi, ki so razvrsceni v kakovostne
nivoje (preglednici 2a in 2b). Ostali sportni programi so prostocasni in rekreativni sportni programi ter
niso razvrsceni v kakovostne nivoje.

PREGLEONICA 2a

NIVO

_~ ... ~"'--~-_~~'".--: .... ._. .. ~~....-,~.~~:- - !"_,,,, ~ -"'"'"'"'-'f:~'-' ..._yr_'._~~. _ _'._~ ....."..v ..~,..._\,

RAZVRSCANJE V KAKOVOSTNE NIV9}E :
-'-:---~ - '--:. -,-~- ':_~-:. _\ ~---~---::.~ .' - -__:~:-::..,,; - ~-:_

,. 0< ' SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE ' ." '(
-_ ~ ~>

USMERJENIH V KAKOVOSTNIIN VRHUNSKI SPO'RT
POTREBNI TEKMOVALNI DOSEZKI

ZA UVRSTITEV V KAKOVOSTNE NIVOJE
Za uvrstitev v mednarodni rang lahko kandidirajo SVOM US
v skladu z zakonom (od 14. leta dalje).

MR nivo: MEDNARODNI RANG

Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPSZ.

1. nivo: DRZAVNI RANG 1

Individualne sportne panoge in miselne igre:
4 in vee sportntkov s kategorizacijo mladinskega razreda.

2. nivo: DID VNI RANG 2
Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NPSZ.

Individualne sportne panoge in miselne igre:
2 ali 3 sportnike s kategorizacijo mladinskega razreda.

REGIJSKI RANG
Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NP5Z.

3. nivo:

Individualne sportne panoge in miselne igre:
Tekmovalna skupina.
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PREGLEJ).NlCA 1b
~~"'~"'_,J; :~-::~~:~_'> ':~ _~~~ :;~:C=~7~'··:~~m'"r:'-;.I~..~""«~,~ -(; ~N~r;
'~. , --RAZVRSCANJE V KAKOVOSTNE-NIVOJE .~-~
~'i;" ;_~~~:.--~~::;;~~,:~:-;~;;::~~~.~~:;; & '''~"-=....:'.~t'~~'''';~-:~:..-~_~'~~
. - .

VRHUN~KI SPORT: VS, SI- .- , . _. - ~-. - - ~
NIVO

POTREBNI TEKMOVALNI DOSEZKI ZA UVRsmEV
V KAKOVOSTNE NIVOJE

MR nivo: MEDNARODNI RANG
Kolektivne sportne panoge:
Dosezeno mesto na uradnem driavnem tekmovanju,
ki ornoqoca nastop na tekmah evropskega nivoja.

Individualne sportne panoge in miselne igre:
Kategoriziran sportnik perspektivnega, mednarodnega ali

svetovnega razreda v skupini.~------------------------, -
~j

KAKOVOSTNI SPORT: KS, SI ",,
z.- "

NIVO
POTREBNI TEKMOVALNI DOSEZKI ZA UVRSmEV

V KAKOVOSTNE NIVOJE

1. nivo: DRZAVNI RANG 1
Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NP5Z.

Individualne sportne panoge in miselne igre:
4 in vee sportnikov 5 kategorizacijo drzavneqa razreda.

2. nivo: DRZAVNI RANG 2
Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NP5Z.

Individualne sportne panoge in miselne igre:
2 ali 3 sportnike 5 kategorizacijo driavnega razreda,

3. nivo: REGUSKI RANG
Kolektivne sportne panoge:
Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NP5Z in/ali
nastopanje v nizjih ligaskih tekmovanjih NP5Z.

Individualne sportne panoge in miselne igre:
Tekmovalna skupina.

Pri kolektivnih panogah je kriterij za razvrscanje v kakovostne nivoje dosezen tekmovalni rezultat. Pri
individualnih panogah ter miselnih igrah je kriterij za razvrscanje v kakovostne nivoje kategorizacija, kjer
je potrebno upostevati sistem kategorizacije sportnikov, ki ga doloca zakon. Dosezeni rezultati v
tekmovanjih solskih prvenstev in veteranskih prvenstvih se ne upostevajo.

Pri razvrscanju v kakovostne nivoje za kolektivne panoge se upostevajo tekmovalni dosezki, dosezeni v
preteklem koledarskem letu, pri cerner se upostevajo Ie rezultati, ki so bili dosezeni v prijavljeni sportni
panogi (npr.: prijava ekipe v kosarki: rezultati morajo biti dosezeni v kosarki in ne v kosarki 3 na 3). Za
individualne panoge in miselne igre se uposteva kategorizacija sportnikov, kakor jo opredeljuje
Olimpijski komite Siovenije, v svoji objavi, dne 1. februarja v tekocern letu sofinanciranja sportnih
programov.

Tekmovalnim skupinam, ki sodijo med individualne sporte ali miselne igre, se lahko upostevajo velikosti
skupin in rezultati ekipe, vendar morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za kolektivne panoge.
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7. clen
(tocnost podatkov)

Sportna drustva in klubi so dolzni ob prijavi posredovati tocne in natancne podatke, ki se bode v
postopku razpisa 0 sofinanciranju sportnih programov preverjali na podlagi uradnih podatkov NPSl.

8. (len
(dodatek za kategorizacijo)

Izvajalci sportnih programov prejmejo dodatek za sportnike, ki so glede na merila Olimpijskega komiteja
Siovenije kategorizirani v mladinski, drzavni, perspektivni, mednarodni in svetovni razred (preglednica
2c).

PREGLEDNICA 2c

Kategorizacija (razred) tocke/sportnik
svetovni 1000

mednarodni 500

perspektivni 200

drzavni 50

mladinski 50

9. (len
(obseg sportnih programov)

Stevilo priznanih ur prostocasnih in rekreativnih sportnih programov je doloceno s preglednico 3a.

PREGLEDNICA 3a
. -. . STEVIlO PRIZNANIH UR' .::

. . SPORTNIH PROG.RAMOV . ,]

PROSTOCASNI IN REKREATIVNI PROGRAMI 0>'

,.- ._

SPORTNI PROGRAM
SVOM PR SVOM PR 6

SSTU 5VOM PP
RE (65·)

RE (51)
do 5 let 19 let 5ST (65+)

VSESPORTNE PANOGE 60 80 80 80 80 80

Stevilo priznanih ur tekmovalnih sportnih programov je doloceno s preglednico 3b in je odvisno od
kakovostnega nivoja, v katerega je uvrscena skupina (preglednici 2a in 2b).

PREGLEDNICA 3b
STEVIlO PRIZNANIH UR ' .. ':
SPORTNIH PROGRAMOV_. - -..

TEKMOVALNI PROGRAMI: SVOM US, KS, \IS, Slo; '.-
DOSEZEN KAKOVOSTNI NNO

ozcs do MDVMDE SDI/SDE MMVMME SMVSME GleE
11 let do 13 let do iSlet do 17 let do 19 let

3. nivo: REGUSKIRANG 80 120 140 160 160 160

2. nivo: DRZAVNI RANG 2 120 160 200 240 240 240

1. nivo: DRZAVNI RANG 1 200 240 280 320 320 320

MR nivo: MEDNARODNI RANG 400
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10, clen
(razsirjenost in uspesnost)

Sestevek tock, ki jih izvajalec prejme za prijavljene programe v posamezni skupini sportnih programov,
se pomnozi s korekcijskim faktorjem uspesnosti in razsirjenosti,

Korekcijski faktor uspesnosti in razsirjenosti se doloca na podlagi naslednjih meril:
pri vrednotenju prostocasnih in rekreativnih sportnih programov se upostevajo:

a cena sportneqa programa,
a kompetentnost strokovnih delavcev in
a stevilo vadecih.

PREGLEDNICA 4a

. ' PROSTOCASNliN REKREATIVNI PRO"GRAMI' , ; <";1
" _, -~.-... ~. ~.:...~~\ .... ".< ~

cena (znifaoje cene sportneqa programa za vrednost sofinanciranja) NE DA

(tocke) 0 10
kompetentnost strokovnih delavcev NE DELNO DA

(tocke) 0 15 30
stevilo vadecih I 1-39 40-89 90-149 150+
(tocke) I 0 20 40 60

:Korekcijski fa~tor
"

_

stevilo tock korekcijski faktor*
0-24 1,0
25-49 1,1
50-74 1,2
75-100 1,3

*
.,

korekciiski faktor se uposteva kot dodatek na stevllo priznanih ur

sportnih programov iz preglednice 3a

Pri vrednotenju tekmovalnih sportnih programov se upostevajo:
a kompetentnost strokovnih delavcev,
a konkurencnost sportne panoge,
a lokalni pomen sportne panoge,
a stevilo sportnikov oziroma razsirjenost sportne panoge in
a uspesnost sportne panoge.
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~orekcijski fakt-or ~.
. ,,.,_, • t ~. "

-_ ,

~ -
stevilo tock korekcijski faktor*

0-24 1,0
25-49 1,1
50-74 1,2
75-100 1,3

.- .*korekclJskl faktor se uposteva kot dodatek na stevllo priznanih ur

sportnih programov iz preglednice 3b

11. clen
(merilo deficitarnosti)

Merilo deficitarnosti se uporablja za ugotavljanje potreb po usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih
delavcev.

Deficitarnost sportnih programov se izracuna z naslednjim koeficientom deficitarnosti (kd):

stevilo strokovnin delavcev
kd=----~~~~~------stevilo skupiti *

* Skupina v kolektivni sportni panogi steje najmanj 12 udelezencev in v individualni sportru panogi najmanj 8 udelezencev,

Glede na koeficient deficitarnosti se izvajalcem sportnih programov doled korekcijski faktor, ki se ga
pornnof s stevilom tock, ki jih je izvajalec sportnlh programov pridobil skladno z merili 5. tocke 4. elena
tega pravilnika (preglednica 5).

PREGLEDNICA 5

koeficient deficitarnosti (Kc) korekcijski faktor*
0,00 - 0,24 1,5
0,25 - 0,49 1,0

0,50+ 0,5
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IV. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

12. clen
(zacetek veljavnosti)

Pravilnik zacne vefjati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Dornzaie.

13. elen
(prenehanje veljavnosti)

Z zacetkorn veljavnosti tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik 0 pravilih in merilih za vrednotenje

sportnlh in rekreativnih programov v Obcini Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale, st. 9/03).

OBCINA DOMZALE
OBCINSKI SVET

Stevilka:

Datum:

Zupan
Toni DRAGAR
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OBCINA DOMZAJ.I

Stev.: 0231-21/2017

Datum: 28.09.2017

_)ubljanska cesra 69.1230 Domzale
l '-386 (0)1 7241305, f "386 (0)17214 23;
e Vioz1SCe<}ldnmzale.sl www.dornzale.si

ODDELER ZA DRUiBENE DE1AVNOSTI

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: MNENJE PRlSTOJNEGA ODDELKA OBCINSKE UPRAVE K
PREDLOGU PRAVlLNIKA 0 VREDNOTENJU SPORTNIH IN
REKREAnVNIH PROGRAMOV V OBelNI DOMZALE

PRAVNA PODLAGA: 54. elen Poslovnika Obeinskega sveta Obeine Domfale (Ur.
vestnik Obcine DomzaJe, st. 2/12-UPB2)

MNENJE:

No Zakon 0 sportu med drugim doloca tudi merila kot naCin izbire programov in podrocij
letnega programa sporta lokalnih skupnosti. V tem smislu je bilo potrebno pristopiti k
spremembam obstojeceqa Pravilnika 0 pravilih in merilih za vrednotenje sportnih in
rekreativnih programov v obcini Dornzale.

Uposteva]e zakonske spremembe je pristojni oddelek obCinske uprave mnenja, da je predlog
Pravilnika 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih programov v obCini Dcrnzale v skladu z
veljavnimi predpisi.

S spostovanjern,

Vodja Oddelka za druzbene dejavnosti
Kristina SLAPAR

Ud ...·CI ~'~lt:vdka.:>1 628b20()O
:~~il:iCn..t stevilka. S88CS11(lClO
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