Občina Bled
OBČINSKI SVET

8)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju
programov športa v Občini Bled.

Kot predstavnika predlagatelja bosta na seji sodelovala Sonja Šlibar, vodja
odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti in Jure Vreček, Športna zveza
Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o dopolnitvah in
spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 ZLS_ UPB2), 16.
člena Statuta občine Bled (UL RS št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na svoji
____________ seji dne ___________ sprejel
Pravilnik o dopolnitev in spremembah
pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled
1. člen
Besedilo 2. odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
Predlog razdelilnika obravnava komisija za program športa v občini Bled (v nadaljevanju
komisija). Komisija predlaga, da se predstavljen predlog potrdi ali spremeni, vendar le
skladno s pogoji, merili in normativi, ki so sestavni del tega pravilnika. Sklep o dodelitvi
sredstev izda predsednik komisije. Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep pritožbo v roku 8
dni od vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi stopnji. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.
Vložena pritožba ne zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je
dokončna. Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport, sprejme ga Občinski
svet.
2. člen
Pri pogojih, merilih in normativih za izvajanje letnega programa športa, ki so sestavni del
pravilnika se pri III. Kakovostni šport, na postavki 3.2. Profesionalni trenerji:
- spremeni 4. alinea tako, da se glasi: da ima v rednem vadbenem in tekmovalnem
procesu nacionalne panožne zveze najmanj 4 starostne kategorije športnikov oz. stopnje
športnih šol (in ne letnike),
- doda se 5.. alinea, ki se glasi:
- da je društvo nosilec najvišje kvalitete določene športne panoge v občini (v primerjavi z
drugim sorodnim društvom šteje nižji skupni seštevek uvrstitev vseh štirih kategorij v
prvenstvu nacionalne panožne zveze)
Zadnji odstavek točke 3.2. se dopolni s sledečim besedilom: “Sofinancira se po en
profesionalni trener na posamezno športno panogo.”
3. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Janez Fajfar
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Bled je v letu 2005 sprejel Pravilnik za vrednotenje programov športa v
občini Bled. Komisija za šport je v letošnjem letu na eni od sej komisije predlagala
spremembe obstoječega pravilnika za vrednotenje programov športa. Predlagala je, da se
natančneje opredeli postopek razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje izvedbe
programov in dopolnijo merila za sofinanciranje profesionalnih trenerjev na področju športa.
Skupaj s Športno zvezo Radovljica smo pripravili predlog sprememb pravilnika in ga
predstavili na 6. seji Komisije za šport. Člani komisije so se s predlaganimi spremembami
strinjali.
Člena, ki se spreminjata:
A) Sprememba 2. odstavka 5. člena pravilnika
Veljavni 5. člen pravilnika
- Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 30. novembra za naslednje leto objavi
župan občine Bled, strokovna služba Športne zveze Radovljica zbere, obdela in pripravi
predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje
programov športa zagotavlja proračun občine.
- Predlog Športne zveze Radovljica nato obravnava komisija za program športa v občini
Bled, ki jo imenuje župan občine Bled (v nadaljevanju komisija) in pripravi predlog Letnega
programa športa. Letni program športa pa sprejme Občinski svet občine Bled.
- Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.
Predlog spremembe 2. odstavka 5. člena pravilnika
1. in 3. odstavek 5. člena pravilnika ostaneta nespremenjena, predlagamo spremembo 2.
odstavka 5. člena pravilnika in sicer v naslednjem besedilu:
Predlog razdelilnika Športne zveze Radovljica obravnava komisija za program športa v občini
Bled (v nadaljevanju komisija). Komisija predlaga, da se predstavljen predlog potrdi ali
spremeni, vendar le skladno s pogoji, merili in normativi, ki so sestavni del tega pravilnika.
Sklep o dodelitvi sredstev izda predsednik komisije. Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep
pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi
stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O
pritožbi odloča župan. Vložena pritožba ne zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji.
Odločitev župana je dokončna. Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport,
sprejme ga Občinski svet.
Čistopis 5. člena pravilnika (ob potrditvi sprememb na občinskem svetu)
- Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 30. novembra za naslednje leto objavi
župan občine Bled, strokovna služba Športne zveze Radovljica zbere, obdela in pripravi
predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje
programov športa zagotavlja proračun občine.
- Predlog razdelilnika Športne zveze Radovljica obravnava komisija za program športa v
občini Bled (v nadaljevanju komisija). Komisija predlaga, da se predstavljen predlog potrdi ali
spremeni, vendar le skladno s pogoji, merili in normativi, ki so sestavni del tega pravilnika.
Sklep o dodelitvi sredstev izda predsednik komisije. Vlagatelj lahko vloži zoper sprejeti sklep
pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pri organu, ki je izdal sklep na prvi
stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O
pritožbi odloča župan. Vložena pritožba ne zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji.
Odločitev župana je dokončna. Predlog letnega programa športa pripravi komisija za šport,
sprejme ga Občinski svet.
- Komisijo imenuje in razrešuje župan občine. Mandat komisije je 4 leta.
B) Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Bled - III:
Kakovostni šport – 3.2. Profesionalni trenerji
Veljavna določila pri točki 3.2. - Profesionalni trenerji
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Športna društva in klubi, ki kandidirajo za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, morajo
izpolnjevati sledeče pogoje
- da je športna panoga uvrščena v olimpijski proces tekmovanj in ima kategorizirane
tekmovalce po kriterijih OKS;
- da ima zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- da je pomembna za občino Bled v vrhunskem, kakovostnem in množičnem športu;
- da ima v tekmovalnem procesu poleg članske kategorije še vse stopnje športnih šol,
ki jih ima posamezna športna panoga.
Odločitev o upravičenosti posameznega društva ali kluba iz določene športne panoge do
profesionalnih trenerjev in višini sredstev sprejme komisija za programe športa.
Predlog dopolnitve in sprememb:
Pri pogojih, merilih in normativih za izvajanje letnega programa športa, ki so sestavni del
pravilnika se pri III. Kakovostni šport, na postavki 3.2. Profesionalni trenerji:
- spremeni 4. alinea tako, da se glasi: da ima v rednem vadbenem in tekmovalnem
procesu nacionalne panožne zveze najmanj 4 starostne kategorije športnikov oziroma
stopnje športnih šol (in ne letnike),
- doda se 5. alinea, ki se glasi:
- da je društvo nosilec najvišje kvalitete določene športne panoge v občini (v primerjavi z
drugim sorodnim društvom šteje nižji skupni seštevek uvrstitev vseh štirih kategorij v
prvenstvu nacionalne panožne zveze)
Zadnji odstavek točke 3.2. se dopolni s sledečim besedilom: “Sofinancira se po en
profesionalni trener na posamezno športno panogo.”
Čistopis: Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini
Bled - III: Kakovostni šport – 3.2. Profesionalni trenerji (ob potrditvi sprememb na
občinskem svetu)
Športna društva in klubi, ki kandidirajo za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, morajo
izpolnjevati sledeče pogoje
- da je športna panoga uvrščena v olimpijski proces tekmovanj in ima kategorizirane
tekmovalce po kriterijih OKS
- da ima zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti
- da je pomembna za občino Bled v vrhunskem, kakovostnem in množičnem športu,
- da ima v rednem vadbenem in tekmovalnem procesu nacionalne panožne zveze
najmanj 4 starostne kategorije športnikov oz. stopnje športnih šol (in ne letnike),
- da je društvo nosilec najvišje kvalitete določene športne panoge v občini (v primerjavi
z drugim sorodnim društvom šteje nižji skupni seštevek uvrstitev vseh štirih kategorij
v prvenstvu nacionalne panožne zveze)
Odločitev o upravičenosti posameznega društva ali kluba iz določene športne panoge do
profesionalnega trenerja in višini sredstev, sprejme komisija za programe športa. Sofinancira
se po en profesionalni trener na posamezno športno panogo.
3. Finančne posledice
Ob sprejetju teh sprememb, se z letom 2009 poveča število upravičencev do sofinanciranja
profesionalnega trenerja, kar pomeni, da bo v proračunu občine potrebno zagotoviti dodatna
sredstva za sofinanciranje 1 profesionalnega trenerja.
Pripravila:
Športna zveza Radovljica in
Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti
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