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Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obeini Trnovska vas 
Uradni vestnik obcine Trnovska vas st. 3/2010 .. 
Datum sprejema: 25.05.2010 
Datum objave: 28.05.2010 
Datum zaeetka veljavnosti: 29.05.2010 

Na podlagi drugega adstavka 9. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 22/98, 97/01-ZSDP, 
1l0/02-ZGO-l in 15/03-Z0PA), Nacionalnega programa sporta v RS (Uradni list RS, st. 24/00 
in 31/00-popr.) in 16. elena Statuta Obeine Trnovska vas (Uradni vestnik Obeine Trnovska vas, 
St. 5/07) je Obeinski svet Obeine Trnovska vas na svoji 32. redni seji, dne 25. 5. 2010, sprejel 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v 

Obeini Trnovska vas 

1. elen 
V prvem odstavku 2. elena Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obeini Trnovska vas 
(Uradni vestnik Obeine Trnovska vas, st. 3/08) se dada nova tretja alineja, ki glasi: 
» - osnovna sola z addelki vrtca,«. 

Dosedanja tretja alineja postane eetrta alineja. 

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: 
»Sportna druStva in njihova zdruzenja imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred 
ostalimi izvajalci programov sporta v obeini.« 

2. elen 
Tretja alineja 3. elena se spremeni tako, da glasi: 
» - da imajo urejeno evidenco 0 elanstvu, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom 0 

druStvih,« 

Dada se peta alineja, ki glasi: 
- da so registrirani najmanj enD leto.«. 

3. elen 
4. elen se spremeni tako, da glasi: 

»4. elen 
Za uresnieevanje javnega interesa v sportu se sofinancirajo naslednje vsebine: 

sportna vzgoja otrok, mladine in Studentov: 
1. Sportna vzgoja predsolskih otrok 
1.1. Interesna sportna vzgoja predsolskih otrok 
2. Sportna vzgoja soloobveznih otrok 
2.1. Interesna sportna vzgoja soloobveznih otrok 
2.2. Sportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport 
2.3. Sportna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
3. Sportna vzgoja mladine 
3.1. Interesna sportna vzgoja mladine 
3.2. Sportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski sport 
3.3. Sportna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
4. Interesna sportna dejavnost studentov 

kakovostni sport, 
vrhunski sport, 
sportna rekreacija, 
sport invalidov, 
izobrazevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v sportu, 
sportne prireditve, 
delovanje drustev in sportnih zvez, 
znanstveno-raziskovalna dejavnost, 
zalozniSka dejavnost, 
spremljanje pripravljenosti sportnikov in svetovanje treninga, 
informacijski sistem na podroqu sporta in 
sportni objekti.« 

4.elen 
V drugem odstavku 5. elena se besedna zveza »Komisija za odpiranje ponudb po javnem 
razpisu za sofinanciranje programov in delovanja drustev v obeini Trnovska vas« nadomesti z 
besedno zvezo »komisija za vadenje postopka javnega razpisa«. 
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5.clen 
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje sportnih programov v Obcini Trnovska vas, ki so 
opredeljeni v prilogi in so sestavni del pravilnika, se spremenijo tako, da glasijo: 

PRILOGA: 

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE SPORTNIH PROGRAMOV V 
OBCINI TRNOVSKA VAS 
Glede na kazalce razsirjenosti in uspesnosti (kakovosti) posameznih · sportnih panog odbor 
rangira in stem doloci delez sofinanciranja prijavljenih programov. 
Kazalci za razsirjenost sportne panoge so: 

stevilo clanov s placano clanarino, 
stevilo registriranih tekmovalcev, 
stevilo sekcij. 

Kazalci za ugotavljanje uspesnosti (kakovosti) sportne panoge so: 
nivo tekmovanja (kolektivni sport) oziroma dosezena uvrstitev na drzavnem nivoju 

(individualni sport). 

KAZALCI ZA UGOTAVUANJE RAZSIRJENOSTI SPORTNE PANOGE: 
Kazalci razsirjenosti: 
tock: 
Stevilo clanov s placano clanarino 
do 50 clanov 20 toek 
od 51 do 100 clanov 40 tock 
nad 100 clanov 60 tock 
Stevilo registriranih tekmovalcev 

od 11 do 20 tekmovalcev 
nad 20 tekmovalcev 
Stevilo sekcij 
toek 

tock 

tock 

tock 

60 tock 
80 toek 

Kriterij: 

do 10 tekmovalcev 

1 sekcija 

2 sekciji 

3 sekcije 

4 ali vec sekcij 

KAZALCI ZA UGOTAVUANJE USPESNOSTI (KAKOVOSTI) SPORTNE PANOGE: 

Stevilo 

40 tock 

10 

20 

30 

40 

Kazalci uspesnosti: Kriterij: Stevilo 
tock: 
Nivo tekmovanja: 
Kolektivni sport 
tock 

tock 

tock 

tock 
Dosezene uvrstitve: 
Individualni sport 
tock 

tock 

tock 

tock 

DrZavna liga 

Regijska liga 

Medobcinska liga 

Obcinska liga 

Drzavna liga (od 1. do 10. mesta) 

Regijska liga (od 1. do 5. mesta) 

Medobcinska liga (od 1. do 5. mesta) 

Obcinska liga (1. mesto) 

I. SPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN STUDENTOV 

100 

80 

60 

40 

100 

80 

60 

40 

Sportna vzgoja otrok, mladine in studentov je sportna vzgoja otrok in mladih, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s sportom zunaj obveznega izobrazevalnega programa ne glede na 
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njegovo pojavno obliko. 

1. Sportna vzgoja predsolskih otrok (obdobje od otrokovega rojstva do sprejema v 
solo): 
Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, 
igri in sprostitvi, sistematicno pa morajo vplivati tudi na zdravje predsolskih otrok. 

1.1. Interesna sportna vzgoja predsolskih otrok: 
Programi na ravni obcine: Ziati soncek, Naucimo se plavati, Ciciban planinec in sportne 
dejavnosti, ki jih organizirajo sportna druStva in drugi izvajalci. 
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader in najem 60-ur objekta na skupino, v 
kateri je najvec 20 otrok. 

Tabela 1 

Naziv Velikost 
Objekt Strokovni Propagandno 

programa sku pine kader gradivo 

Ziati soncek, 
Naucimo se 

plavati, 20 60 60 10 
Ciciban planinec, 
Drugi programi 

2. Sportna vzgoja soloobveznih otrok (od 6. do 15. leta): 

2.1. Interesna sportna vzgoja soloobveznih otrok: 
Interesna sportna vzgoja soloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vkljuceni v 
sportne programe. Programe za otroke lahko izpeljujejo vsi izvajalci sportne dejavnosti. 
Programi na ravni obcine: Ziati soncek, Krpan, Naucimo se plavati in drugi 80-urni programi. 
Sofinancira se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava obcinskih solskih prvenstev, 
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tecajev plavanja na skupino, v kateri je najvec 10 otrok, in 
80-urnih programov na sku pi no, v kateri je najvec 20 otrok, ter objekt. 

Tabela 2 

Naziv Velikost Strokovni 
Stroski 

Propagandno 
Objekt obcin. sol. programa skupine kader 

prvenstev 
gradivo 

Naucimo se 
10 20 20 / 10 

plavati 
Ziati soncek, 

20 80 80 / 10 Krpan 
Drugi 

20 80 80 20 10 programi 

2.2. Sportna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport: 
Sportna vzgoja otrok pomeni temeljno pripravo na sportno uspesnost. V programe se lahko 
vkljucijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne znacilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski sportniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena 
posebnostim posameznih skupin otrok in sportnih zvrsti. 
Programi so razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specificnosti sportne zvrsti: 

cicibani in cicibanke (240 ur), 
mlajsi decki in deklice (240 do 400 ur) in 
starejsi decki in deklice (300 do 800 ur). 

Iz sredstev obcine se sofinancira objekt in strokovni kader, materialne stroske programa, 
meritve in spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje. 
Materialni stroski tekmovanj, specialna tehnicna sredstva in oprema se financirajo v celoti iz 
drugih virov. Sredstva bodo morale zagotoviti nacionalne panozne sportne zveze in njeni ciani. 

Tabela 3 

Naziv 
Velikost skupine 

Strokovni Materialni 
programa Individ. Objekt 

kader stroski 
Kolek. 

Cicibani, 10 240 240 10 
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Cicibanke 20 
Mlajsi decki, 10 

240 - 400 240 - 400 20 
• mlajse deklice 20 

Starejsi decki, 10 
300 - 800 300 - 800 30 

starejse deklice 20 

2.3. Sportna vzgoja otrok s posebnimi potrebami: 
V te programe se glede na interes lahko vkljucujejo otroci s posebnimi potrebami. 
Obcina sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, V kateri je 10 otrok, 
ter objekt. 

Tabela 4 

Naziv programa Velikost sku pine Objekt Strokovni kader 

Prilagojeni programi 10 80 80 

3. Sportna vzgoja mladine Cod 15. do 20. leta): 

3.1. Interesna sportna vzgoja mladine: 
Interesna sportna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vkljucujejo V sportne 
programe. Programe za mladino lahko izpeljujejo vsi izvajalci sportne dejavnosti. 
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, V kateri je najvec 20 mladih, 
ter objekt. 

Tabela 5 

Naziv programa Velikost sku pine Objekt Strokovni kader 

Interesna sportna 
20 80 80 

vzgoja mladine 

3.2. Sportna vzgoja mladine, usmerjene V kakovostni in vrhunski sport: 
Programi za mladino zajemajo nacrtno vzgojo mladih sportnikov, ki so usmerjeni V doseganje 
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosezki vrstnikov V mednarodnem merilu. Programi so lahko 
razdeljeni V vee stopenj. Obseg treninga je odvisen od specificnosti sportne zvrsti (400 do 1100 
ur). 
Sofinancira se objekt in strokovni kader. 

Tabela 6 

Naziv programa 
Velikost sku pine Objekt Strokovni kader 

Individ. Kolek. 

Kadeti, kadetinje 
10 

400 -1100 400 - 1100 
20 

Mladinci, mladinke 
10 

400 -1100 400 -1100 
20 

3.3. Sportna vzgoja mladine s posebnimi potrebami: 
Sportna dejavnost mladine 5 posebnimi potrebami je V tem obdobju namenjena predvsem 
ustrezni skrbi za vkljucevanje V vsakdanje zivljenje. Oblike dejavnosti so sportna vadba, 
tekmovanje in tecaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. 
Na ravni obcine se sofinancira strokovni kader za 80-urni program na skupino, V kateri je 
najvec 10 mladih, in objekt. 

Tabela 7 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Prilagojeni ~rogrami 10 80 80 

4. Interesna sportna dejavnost studentov: 
Programi na lokalni tako ravni obsegajo 80-urne programe V izbranih sportnih panogah. 
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je najvec 20 
studentov in objekt. 
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Tabela 8 

.. Naziv programa 

Interesna sportna 
dejavnost 
studentov 

Velikost 
skupine 

20 

II. KAKOVOSTNI SPORT 

Lex localis 

Strokovni 
Priprave in 

Objekt kader 
udele.zba na 
univerziadi 

80 80 20 

V kakovostni sport sodijo priprave in sportna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimalo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih moznosti za vkljucitev v program 
vrhunskega sporta in ki jih program sportne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja sporta v obcini. V kakovostni sport spadajo programi, v katere so vkljuceni 
sportniki v clanski kategoriji. 
Obcina sofinancira najemnino objekta za do 320 ur programa letno. 

Tabela 9 

Naziv programa Velikost sku pine Objekt 

Individualni sporti 10 200 - 320 
Kolektivni sporti 20 200 - 320 

III. VRHUNSKI SPORT: 
Vrhunski sport je priprava in tekmovanje sportnikov, ki imajo status mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda. 
Na ravni obcine se sofinancira: 
- za vrhunske sportnike v individualnih sportnih panogah najvec 1200 ur programa, 
- v kolektivnih sportnih panogah za ekipe, katerih ciani so kategorizirani vrhunski sportniki, 
1200 ur programa. 

Tabela 10 

Naziv programa Velikost skupine Objekt Strokovni kader 

Individualni sporti 6 1200 1200 
Kolektivni sporti 10 1200 1200 

IV. SPORTNA REKREACIlA: 
Sportno rekreacijo predstavljajo sportni programi odraslih vseh starosti in druzin, katerih cilj je 
ohranjati in izboljsevati celostni zdravstveni status, humanizirati clovekovo zivljenje, 
zmanjsevati negativne posledice danasnjega zivljenja in dela, preprecevati upadanje splosne 
vitalnosti cloveka ter 5 temi motivi pritegniti cim vecje stevilo Ijudi v redne oblike dejavnosti. Pri 
tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega Casa. 
Sofinancira se najemnina objekta za do najvec 80-urne programe vadbe na sku pi no, ki steje 20 
clanov in Clanic, v razlicnih sportnih panogah, in za socialno in zdravstveno ogrozene ter 
obcane, starejse od 65 let, tudi strokovni kader. 

Tabela 11 

Naziv programa Velikost sku pine Objekt Strokovni kader 

Vsi programi 20 80 / 
Vsi programi -

starejsi od 65 let ali 
20 80 80 

socialno in 
zdravstveno ogrozeni 

V. SPORT INVALIDOV: 
Sportna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo 5 

sportom. 
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za do najvec 80-urne programe na skupino z 
najvec 10 invalidi. 

www.lex-localis.info/KataloglnformacijlTiskDokumenta.aspx?SectionID=d4e754a5-da06-4a1 b-b438-d982698cOd39 5/7 



13.5.2020 

Tabela 12 

. Naziv programa 

Vsi p!Q9rami 

Velikost skupine 

10 

Lexlocalis 

Objekt Strokovni kader 

80 80 

VI. IZOBRAZEVANJE, USPOSABUANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV V SPORTU 
Posebej se podpira usposabljanje, izobrazevanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih 
delavcev, povezanih 5 sportom. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje 
volonterskih (amaterskih) strokovnih delavcev, ki prevladujejo v sportu. 
Obcina sofinancira dejanske stroske izobrazevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
kadrov na podlagi dokumentacije 0 uspesno opravljenem usposabljanju oz. potrdila 0 

izobrazevanju oziroma izpopolnjevanju in sicer: 

Tabela 13 
Izobrazevanje 10 
Usposabljanje - pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje 7 
Usposabljanje - pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje 5 
Usposabljanje - pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje 3 
Izpopolnjevanje - mednarodno licenciranje 2 
Izpopolnjevanje - licenciranje 1 

Stevilo tock skupaj = stevilo oseb x stevilo tock glede na naziv programa 

VII. SPORTNE PRIREDITVE 
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje sledecih programov: 
a) Organizacija sportnih prireditev na ravni obcine: Mnozicne sportno-rekreativne prireditve v 
kolektivnih oziroma posameznih sportih morajo izpolnjevati pogoje: 
- da je prireditev organizirana v soglasju z obcino, 
- da je prireditev odmevna v sirsem prostoru, 
- da je prireditev navedena v obcinskem koledarju prireditev. 
b) Organizacija sportnih prireditev na medobcinski, regijski, drzavni in mednarodni ravni: 
Mnozicne sportno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih sportih morajo 
izpolnjevati pogoje: 
- da je prireditev organizirana v soglasju z obcino, 
- da je prireditev odmevna v sirsem prostoru, 
- da je prireditev navedena v obcinskem koledarju prireditev. 

Tabela 14 
Organizacija sportnih prireditev in turnirjev: 

Nivo do 15 udelezencev od 16 - 40 nad 40 udelezencev 
tekmovanja/prireditve udelezencev 

Obcinsko 20 tock 40 tock 80 tock 
Medobcinsko 30 tock 50 tock 90 tock 
Regijsko 40 tock 60 tock 100 tock 
DrZavno 80 tock 100 tock 200 tock 
Mednarodno 100 tock 120 tock 220 tock .. . . ... 

Opomba: Tockujejo se organrzaclJe prvega in drugega turnllJa Iste sportne panoge. Tretjl In vsi 
naslednji turnirji ne prinasajo dodatnih tock. Za mednarodno prireditev oziroma turnir se steje 
tista, kjer sodelujejo tekmovalci treh drzav. 

VIII. DELOVANJE DRUSTEV IN SPORTNE ZVEZE 
Sportna drustva kot osnovne sportne organizacije se zdruzujejo v obcinske sportne zveze 
oziroma zveze na lokalni ravni. Drustva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo 
sredstva za kritje osnovnih material nih stroskov in dohodkov zaposlenih. 
Sofinancira se delovanje drustev in obcinskih zvez na lokalni ravni in sicer tako, da se 
sofinancira njihovo delovanje na podlagi dosezenih tock po kriteriju uspesnosti in razsirjenosti 
sportne panoge oziroma drustva in dodatno D,S tocke za vsakega clana 5 placano clanarino. 
Merilo za dolocitev obsega sofinanciranja delovanja sportne zveze je stevilo vkljucenih 
registriranih sportnih drustev v zvezo (25 tockjsportno drustvo). 

IX. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST: 30 tock 
Namen znanstveno-raziskovalne dejavnosti v sportu je izvajati temeljne, predvsem pa 
uporabne in razvojne raziskave 5 podroqa sporta ter prenasati izsledke v prakso. Iz proracuna 
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, obcine se lahko sofinancirajo projekti, ce raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih 
spoznanj V prakso in imajo aplikativno vrednost za podrocje sporta v Obcini Trnovska vas ter je 
2agotovljen sorazmerni delei drugih financerjev. 

X. ZALOZNISKA DElAVNOST: 
Zalozniska dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodicnih in obcasnih 
sportnih publikacij ter propagandno gradivo. 

Tabela 15 
strokovna literatura 10 
sportne publikacije 5 
propagandno gradivo 3 

XI. SPREMUANlE PRIPRAVUENOSTI SPORTNIKOV IN SVETOVANlE TRENINGA: 
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti sportnikov in svetovanje pri pripravi treninga 
pomeni humanizacijo pri delu s sportniki, pa tudi temelj uspesnosti v sportu. Dejavnosti: 
svetovanje pri vkljucevanju otrok v sport, ugotavljanje zdravstvenega statusa sportnikov in 
svetovanje, ugotavljanje ravni treniranosti sportnikov in spremljanje njihovega razvoja, 
razvijanje sistema priprave sportnikov in svetovanje pri pripravi treninga, razvijanje tehnologije 
procesa treniranja in merilnih postopkov, pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega 
znanja v prakso, spremljanje in vrednotenje psihosomaticnega stanja udelezencev v sportni 
rekreaciji. Nosilci te dejavnosti so: Institut za sport pri Fakulteti za sport Univerze v Ljubljani v 
koordinaciji z drugimi ustreznimi institucijami, OKS-ZSZ, nacionalnimi panoznimi sportnimi 
zvezami in druStvi. 
Sofinancira se izvedba storitev, in sicer se za vsakega sportnika pridobi 10 tock. 

XII. INFORMACIlSKI SISTEM NA PODROClU SPORTA: 
Informacijski sistem vsebuje podatke 5 podrocja organiziranosti sporta, sportnih objektov, 
financiranja sporta in sportnih programov ter razvide, ki so doloceni z zakonom 0 sportu. 
Sofinancirajo se informacijske baze za potrebe obcine in nakup tehnologije: 
- do 500 EUR 15 tock 
- nad 500 EUR 30 tock. 

XIII. SPORTNI OBlEKTI: 
Sofinancirajo se sportni pripomoeki in oprema ter vzdrZevanje objekta in funkcionalnega 
zemljisca in sicer: 
- do 500 EUR 40 tock 
- nad 500 EUR 80 tock. 

6.clen 
Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Trnovska vas. 

Stevilka: 032 0/32-3/2010-3p 
Datum: 25. 5. 2010 

Obcine Trnovska vas 

Alojz BENKO, 
zupan 
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Pravilnik za vrednotenje iportnih programov v obCini Trnovska vas 
Uradni vestnik obeine Trnovska vas st. 3/2008 

Datum sprejema: 22.04.2008 
Datum objave: 12.05.2008 
Datum zaeetka veljavnosti: 13.05.2008 

Na podlagi 10. elena Zakona 0 sQortu (Ur. list RS, st. 22/98), Nacionalnega programa sporta v RS (Ur. list RS, S. 24/2000 ), 
Zakona 0 lokalni samouQravi (Ur. list RS, st. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 
in 87/02) in 7. elena Statuta obcine Trnovska vas (Uradni vestnik obcine Trnovska vas, st. 5/07), je Obcinski svet obcine 
Trnovska vas na 14. redni seji, dne 22. 4. 2008, sprejel 

PRAVILNIK 
za vrednotenje iportnih programov v obeini Tmovska vas 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. elen 
5 tem pravilnikom se doloeajo pogoji, nacin in merila za vrednotenje in delitev sredstev 
namenjenih za sofinanciranje letnega programa sporta v obcini Trnovska vas. 

2. elen 
Za financiranje programov sporta iz obeinskega proracuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci 
programov: 
- sportne organizacije in druStva, 
- zveze sportnih druStev, ki jih ustanovijo sportna druStva za posamezne sportne panoge, 
- zavodi, gospodarske druzbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za dejavnost 
sporta. 

3. elen 
Izvajalci sportnih programov iz prejsnjega elena imajo pravico do sofinanciranja pod naslednjimi 
pogoji: 
- da imajo sedez v obcini Trnovska vas, 
- da imajo za doloeene sportne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo, 
- da imajo urejeno evidenco 0 elanstvu in evidenco 0 vadbi, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 
svoje dejavnosti. 

II. VSEBINSKE DOLOCBE 
4.elen 

Sofinancira se naslednja vsebina programov sporta: 
I. SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
1. Sportna vzgoja otrok in mladine 
1.1. Interesna sportna vzgoja predsolskih otrok 
2. Sportna vzgoja soloobveznih otrok 
2.1. Interesna sportna vzgoja soloobveznih otrok 
3. Sofinanciranje solskih sportnih tekmovanj 
II. KAKOVOSTNI SPORT 
III. VRHUNSKI SPORT 
IV. SPORTNA REKREACIJA 
V. SPORT INVALIDOV 
VI. IZOBRAZEVANJE, USPOSABUANlE IN IZPOPOLNlEVANJE STROKOVNIH KADROV 
VII. SPORTNE PRIREDIlVE 
VIII. DELOVANlE SPORTNIH ZVEZ IN DRUSTEV 
IX. STROSKI VADBE IN SPORTNE OPREME. 

5.clen 
Obcina Trnovska vas vsako leta po sprejemu letnega programa sporta objavi javni razpis za 
sofinanciranje programov sporta v obeini, razpis objavi zupan obCine. 
Ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis in predlog razdelitve sredstev opravi Komisija za 
odpiranje ponudb po javnem razpisu za sofinanciranje programov in delovanja drustev v obcini 
Trnovska vas (v nadaljevanju: komisija). Komisija 0 razdelitvi sredstev poroca Odboru za 
negospodarstvo in jayne sluzbe druzbenih dejavnosti in Obcinskemu svetu Obeine Trnovska vas. 

6. elen 
Vrednotenje sofinanciranja sportnih programov je odvisno od vsakoletnih razpolozljivih sredstev v 
obcinskem proraeunu za podroge sportne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, 
ki so opredeljeni stem pravilnikom, je izrazena v tockah. Vrednost toeke se doloei po sprejetem 
proracunu in po ovrednotenih sportnih programih za vsako leto posebej. 

7. elen 
Z izbranimi izvajalci zupan sklene pogodbe 0 sofinanciranju sportnih programov. 
Pogodba mora vsebovati naslednje elemente: 
- vsebino, obseg in cas realizacije programov, 
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- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz obcinskega proracuna, 
- rok in nacin izplacila sredstev, 
- rok in nacin predlozitve poroeil in dokazil 0 izvedenih programih in namensko porabljenih 
sredstvih, 
- posledice morebitnega krsenja pogodbenih obveznosti. 

8.elen 
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, doloeenih s pogodbo, Odboru za 
negospodarstvo in javne sluzbe druzbenih dejavnosti predloziti poroeilo 0 izvedenih programih in 
porabljenih sredstvih. Ce izvajalec programov do roka doloeenega v pogodbi ne odda porocila, se 
Steje, da programov ni izvajal, in da je dolzan vsa sredstva prejeta iz proraeuna, vrniti skupaj z 
zamudnimi obrestmi. 
ObCinski svet lahko na podlagi zadrZanih ali vrnjenih sredstev, ta sredstva razporedi izvajalcem, 
katerega dejanski obseg dela presega obseg dolocen v pogodbi 0 sofinanciranju sportnih 
programov, oziroma katerih rezultati opravieujejo povecan obseg sredstev. 

9. elen 
Letni program sporta v obcini Trnovska vas doloca programe sporta, vrsto dejavnosti in obseg 
sredstev, ki se zagotavljajo v proracunu obcine. 
Letni program sporta zajema tiste programe sporta, ki so pomembni za obcino in predstavljajo 
uveljavljeno tradicijo sportnih panog v obCini Trnovska vas. 
Z letnim programom sporta se obcina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 4. elena tega 
pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proracunskem letu. 
Letni program sporta sprejme obCinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis. 

10. elen 
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje sportnih programov so opredeljeni v prilogi in so 
sestavni del tega pravilnika. 
Vrednost posameznih programov je izrazena v tockah. Vrednost tocke se doloci glede na skupno 
Stevilo izbranih tock in visino proracunskih sredstev. 

11. elen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje sportnih programov obcine 
Trnovska vas (Uradni vestnik obcine Trnovska vas, St. 2/2001). 
Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku obcine Trnovska vas. 

Stevilka: 032 0/14-5/2008-5-3p 
Datum: 22. 4. 2008 

Obcine Trnovska vas, 
Zupan 

Alojz BENKO, 
dipl. upr. org. 

POGOlI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENlE SPORTNIH PROGRAMOV V 
OBCINI TRNOVSKA VAS 
Glede na kazalce razsirjenosti in uspesnosti posameznih sportnih panog, odbor rang ira in 5 tem 
do loci delez sofinanciranja prijavljenih programov. 
Kazalci za razsirjenost sportne panoge oziroma drustva so: 
- stevilo clanov 5 placano clanarino, 
- Stevilo registriranih tekmovalcev. 

Kazalci za ugotavljanje uspesnosti sportne panoge oziroma drustva so: 
- nivo tekmovanja (kolektivni sport) oziroma dosezena uvrstitev na drZavnem nivoju (individualni 
sport), 
- dosezena uvrstitev na mednarodnem tekmovanju, 
- Stevilo kategoriziranih sportnikov. 

KAZALCI ZA UGOTAVUANlE RAZSIRlENOSTI SPORTNE PANOGE OZIROMA DRUSTVA 

Kazalci razsirjenosti: 
Stevilo clanov s plaeano clanarino 

Stevilo registriranih tekmovalcev 

Stevilo sekcij 

Kriterij: 
do 50 clanov 
od 51 do 100 clanov 
nad 100 clanov 
do 10 tekmovalcev 
od 11 do 20 tekmovalcev 
nad 20 tekmovalcev 
1 sekcija 
2sekciji 
3sekcije 
4 ali vee sekcij 

Stevilo tock: 
20 toek 
40 tock 
60 tock 
40 tock 
60 tock 
80 tock 
10 tock 
20 tock 
30 tock 
40 tock 
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KAZALCI ZA UGOTAVUANJE USPESNOSTI SPORTNE PANOGE OZIROMA DRUSTvA 

Kazalci uspesnosti: 
Kolektivni sport 

Dosezene uvrstitve 
- individualni sport 

Kriterij: 
(nivo tekmovanja) DrZavna liga 

Regijska liga 
Medobcinska liga 
Obcinska liga 

DrZavna liga (od 1. do 10. mesta) 
Regijska liga (od 1. do 5. mesta) 
Medobcinska liga (od 1. do 5. mesta) 
Obcinska liga (1. mesto) 

I. SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
1. Sportna vzgoja otrok in mladine 
Predsolsko obdobje obsega cas od otrokovega rOjstva do sprejema v solo. 

Stevilo tock: 
100 tock 
80 tock 
60 tock 
40 tock 

100 tock 
80 tock 
60 tock 
40 tock 

1.1. Interesna sportna vzgoja predsolskih otrok (sportna dejavnost otrok zunaj obveznega 
izobrazevalnega programa) 
- Za izvajanje programa »Zlati soncek« se sofinancira (sportne knjizice, medalje in diplome). 
- Za izvajanje programa »Naucimo se plavati« se sofinancira strokovni kader - do 20 ur vsaka 
skupina (5-10 otrok) - tabela 2. In najem objekta do 20 ur za vsako skupino - tabela 1. 
- Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira sportne knjizice, medalje in diplome. 
1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine po drustvih 
DruStvo mora zagotoviti strokovno usposobljeno osebo za delo z otroki. 
Redna ali rekreativna vadba (do 10 let): 
- vadbena skupina z najmanj 7 udelezenci in 80 urami programa 50 tock, 
- vadbena skupina z najmanj 12 udelezenci in 80 urami programa 70 tock. 

Redna ali rekreativna vadba (do 15 let): 
-vadbena skupina z najmanj 7 udelezenci in 80 urami programa 35 tock, 
-vadbena skupina z najmanj 12 udelezenci in 80 urami programa 50 tock. 
2. Sportna vzgoja soloobveznih otrok 
2.1. Interesna sportna vzgoja soloobveznih otrok (sportna dejavnost soloobveznih otrok 
prostovoljno vkljucenih v izvajanje sportnih programov) 
- Za izvajanje programa »Zlati soncek« v 1., 2. in 3. razredu OS se sofinancira (sportne knjizice, 
medalje in diplome). 
- Za izvajanje sportnega programa »Krpan« v 4., 5. in 6. razredu OS se sofinancira (sportne 
knjizice, medalje in diplome). 
- Za izvajanje programa »Naucimo se plavati« se sofinancira strokovni kader do 20 ur za skupino 
(5-10 otrok skupina) - tabela 2. in do 20 ur najema objekta za vsako skupin - tabela 1. 
3. Sofinanciranje solskih sportnih tekmovanj 
Sofinancira se udelezba tekmovalcev OS Trnovska vas na medobcinskih, regijskih in drZavnih 
sportnih tekmovanjih. Sofinancirajo se stroski organizacije in izvedbe tekmovanja, materialni 
stroski (objekt, sodniki) v sorazmernem delezu vseh nastopajocih ekip. 

II. KAKOVOSTNI SPORT 
Zajema vadbo in sportna tekmovanja ekip ter posameznikov clanov in clanic, registriranih pri 
panoznih sportnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoznih 
sportnih zvez. Nimajo objektivnih strokovnih in organizacijskih pogojev in materialnih moznosti za 
vkljucitev v program vrhunskega sporta ter program sportne rekreacije ne zadovoljuje in so 
pomemben dejavnik razvoja sporta v obcini. 
S svojimi tekmovanji v okviru panoznih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova 
drzavnega prvaka. 

1. Individualne sportne panoge: 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje: 

- imeti mora zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za 
uresnicitev nacrtovanih sportnih aktivnosti, 
- izvajalec ima organizirani vsaj dYe selekciji (starostni skupni), 
- minimalno stevilo vadbenih ur je 100 ur letno. 
Sofinancira se najem objekta do 100 ur letno po tabeli 1. 

2. Kolektivne sportne panoge 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje: 
- imeti mora zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za 
uresnicitev nacrtovanih sportnih aktivnosti, 
- izvajalec ima organizirane vsaj Stiri selekcije (starostne skupne), 
- minimalno Stevilo vadbenih ur je 100 ur letno. 
Sofinancira se najem objekta do 100 ur letno po tabeli 1. 

III. VRHUNSKI SPORT 
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Vrhunski sport zajema pripravo, vadbo in tekmovanje sportnikov, ki imajo status sportnika 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu 
olimpijskih iger. 
V te programe so vkljuceni perspektivni sportniki in sportnice ter ostali sportniki in sportnice, ki 
tekmujejo v clanskih kategorijah. 
Upostevajo se kategorizirani sportniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - zdruzenja sportne 
zveze Siovenije. 
Vrhunski sportniki v individualnih in kolektivnih sportnih panogah se sofinancirajo glede 
razvrstitve v razred: 
- Perspektivni razred, 
- Drzavni razred, 
- Mednarodni razred, 
- Svetovni razred. 
Vrednost tocke za vrhunski sport doloci odbor in je odvisna od stevila upravicencev in visine 
razpolozljivih sredstev. 

IV. SPORTNA REKREACIJA 
Cilji sportne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljsati celostni zdravstveni status, zmanjsanja 
negativnih posledic sodobnega nacina zivljenja ter ohranitev vitalnosti. 
Sofinanciranje udelezencev: 
- DO 10 UDELEZENCEV 

do 20 ur rekreacijske vadbe 
od 21 do 40 ur rekreacijske vadbe 
nad 40 ur rekreacijske vadbe 

- NAD 10 UDELEZENCEV 
do 20 ur rekreacijske vadbe 
od 21 do 40 ur rekreacijske vadbe 
nad 40 ur rekreacijske vadbe 

40 tock, 
60 tock, 
80 tock. 

60 tock, 
80 tock, 

100 tock. 
V. SPORT INVALIDOV 

Sportna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s sportom. 
Za izvajanje sporta invalidov se za posamezno skupino sofinancira: 
- najvec 80 ur strokovnega kadra/skupini, 
- najvec 80 ur najemnine objekta/skupino. 
V skupini mora biti najmanj 10 udelezencev. 

VI. IZOBRAZEVANJE, USPOSABUANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
KADROV 

Za sofinanciranje izobrazevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko 
kandidirajo tisti izvajalci sportnih programov, ki izvajajo sportne programe iz tega pravilnika. 
Sofinancira se izobrazevanje amaterskih trenerjev, vodnikov za pridobitev usposobljenosti 
(trenerske licence, sodniske licence ... ). 
Sofinancirajo se dejanski strosid na podlagi dokumentacije 0 uspesno opravljanem 
usposabJjanju: 

- do 300,00 EUR 50 tock 
- nad 300,00 EUR 80 tock 

VII. SPORTNE PRIREDITVE 
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje sledecih programov: 
a) Organizacija sportnih prireditev na ravni obcine: 
Mnozicne sportno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih sportih morajo 
izpolnjevati pogoje: 
- da je prireditev organizirana v soglasju z obcino, 
- da je prireditev odmevna v sirSem prostoru, 
- da je prireditev navedena v obcinskem koledarju prireditev. 
b) Organizacija sportnih prireditev na medobcinski, regijski, drzavni in mednarodni ravni: 
Mnozicne sportno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih sportih morajo 

izpolnjevati pogoje: 
- da je prireditev organizirana v soglasju z obcino, 
- da je prireditev odmevna v sirsem prostoru, 
- da je prireditev navedena v obcinskem koledarju prireditev. 
Organizacija sportnih prireditev in turnirjev: 

Nivo tekmovanja/ do 15 udelezencev od 16 - 40 nad 40 udelezencev 
prireditve udelezencev 

Obcinsko 20 tock 40 tock 80 tock 
Medobcinsko 30 tock 50 tock 90 tock 
Regijsko 40 tock 60 tock 100 tock 
Drzavno 80 tock 100 tock 200 tock 
Mednarodno 100 tock 120 tock 220 tock 
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Opomba: Tockujejo se organizacije prvega in drugega turnirja iste sportne panoge. Tretji in vsi 
naslednji turnirji ne prinasajo dodatnih tock. Za mednarodno prireditev oziroma turnir se Steje 
tista, kjer sodelujejo tekmovalci treh drZav. 

VIII. DELOVANlE SPORTNIH DRUSrEV IN ZVEZ 
Sportnim druiitvom se sofinancira njihovo delovanje na podlagi dosezenih tock po kriteriju 
uspesnosti in razsirjenosti sportne panoge oziroma drustva in dodatno 0,5 tocke za vsakega 
clana s plaeano clanarino. 

Merilo za dolocitev obsega sofinanciranja delovanja sportne zveze je Stevilo vl<ljucenih 
registriranih sportnih drustev v zvezo (25 tock/sportno druStvo). 

IX. STROSKI VADBE IN SPORTNE OPREME 
1. Stroski trenerja ali vaditelja. 

Kader s strokovno usposobljenostjo (potrdila), licence. 1 toeka/h. 

2. Nakup sportne opreme: 
- do 300,00 EUR 
- od 300,00 EUR do 600,00 EUR 
- nad 600,00 EUR 

-
Tabela 1 

60 tock, 
90 tock, 

120 tock. 

Stevilo toek/uro 
2 

Vrednost ure za strokovni kader 
Strokovni kader 
Kader brez strokovne uSPQsobljenosti 
Kader s strokovno usposobljenostjo (potrdila), licence 

Diplomirani trener FS 

Vrednost ure v tockah 
05 

10 
15 
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Pravilnik 0 spremembah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov V Obcini Trnovska vas 
Uradni vestnik obcine Trnovska vas !it. 3/2013 

Datum sprejema: 07.05.2013 
Datum objave: 13.05.2013 
Datum zacetka veljavnosti: 14.05.2013 

Na podlagi drugega odstavka 9. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 22/98, 97/01-ZSDP, 
110/02-ZGO-1 in 15/03-Z0PA), Nacionalnega programa sporta v RS (Uradni list RS, st. 24/00 in 
31/00-popr.) in 16. elena Statuta Obeine Trnovska vas (Uradni vestnik Obeine Trnovska vas, st. 
5/07) je Obeinski svet Obeine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 7. 5. 2013, sprejel 

PRAVILNIK 
o spremembah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obcini Trnovska vas 

1. clen 
V prilogi Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obeini Trnovska vas (Uradni vestnik 
Obeine Trnovska vas, st. 3/08, 3/10 in 3/11) Pogoji, merila in normativi za vrednotenje sportnih 
programov v ObCini Trnovska vas se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »Izvajalci programov 
sporta pridobijo najprej tocke na podlagi razSirjenosti sportne panoge in na podlagi 
uspesnosti (kakovosti) sportne panoge, ki se priStejejo k skupnim toekam vsake 
prijavljene vsebine«. 

2. clen 
Ta pravilnik zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obeine Trnovska vas. 

Stevilka: 032/20-2/2013-4s 
Datum: 7. 5. 2013 

Alojz Benko 
zupan Obeine Trnovska vas 
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Pravilnik 0 spremembah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov V Obeini Trnovska vas 
Uradni vestnik obCine Trnovska vas st. 3/2013 

Datum sprejema: 07.05.2013 
Datum objave: 13.05.2013 
Datum zaeetka veljavnosti: 14.05.2013 

Na podlagi drugega odstavka 9. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, St. 22/98, 97/01-ZSDP, 
110/02-ZGO-1 in 15/03-Z0PA), Nacionalnega programa sporta v RS (Uradni list RS, st. 24/00 in 
31/00-popr.) in 16. elena Statuta Obeine Trnovska vas (Uradni vestnik Obeine Trnovska vas, st. 
5/07) je Obeinski svet Obeine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 7. 5. 2013, sprejel 

PRAVILNIK 
o spremembah Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obeini Tmovska vas 

1. elen 
V prilogi Pravilnika za vrednotenje sportnih programov v Obeini Trnovska vas (Uradni vestnik 
Obeine Trnovska vas, st. 3/08, 3/10 in 3/11) Pogoji, merila in normativi za vrednotenje sportnih 
programov v Oocini Trnovska vas se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »Izvajalci programov 
sporta pridobijo najprej toeke na podlagi raziirjenosti sportne panoge in na podlagi 
uspesnosti (kakovosti) sportne panoge, ki se pristejejo k skupnim toekam vsake 
prijavljene vsebine«. 

2. elen 
Ta pravilnik zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obeine Trnovska vas. 

Stevilka: 032/20-2/2013-45 
Datum: 7. 5. 2013 

Alojz Benko 
zupan Obeine Trnovska vas 
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