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PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI RENČE-VOGRSKO Z MERILI
ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
PRAVNA PODLAGA:





poglavje 6.1.10. Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23) (Uradni list RS, št. 26/14
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo)
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO)
drugi odstavek 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP,
110/02 - ZGO-1 in 15/03 – ZOPA)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Skladno z določili novega Nacionalnega programa za šport je potrebno Lokalni program
športa 2015 oblikovati tako, da v čim večji meri upošteva programska izhodišča novega
nacionalnega programa. Ker smo skladno z navedenim v novem LPŠ predlagali, da se
med sofinancirane programe umesti tudi program »Šport za starejše«, je potrebno v
primeru sprejetja LPŠ dopolniti še Merila za vrednotenje in izbor programov športa
uskladiti z novimi izhodišči LPŠ. Glede na navedeno je torej potrebno pristopiti k
spremembam in dopolnitvam Meril za vrednotenje in izbor programov športa.
Predlagamo, da se merila dopolnijo tako, da se doda sedma točka »Šport starejših« z
naslednjim besedilom:

Šport starejših
Sofinancira se programe za šport starejših, ki zagotavljajo vsaj dve uri na teden
brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti za starejše in razširjene družine.
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za skupine z najmanj 10 oseb, starih
najmanj 65 let, ali 10 oseb, članov razširjene družine. Programa skupine, v kateri je manj
kot 8 udeležencev, se ne sofinancira.

Preglednica 5
+-------------+---------+-----------------+--------------------+
|Naziv
|
Vel. |
Objekt
|
Strokovni kader |
|programa
| skupine +---------+-------+--------+-----------+
|
|
| št. ur |
VT | št. ur | št. točk |
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
|Vsi programi |
10
|
80
|
80 |
80
|
80
|
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim
faktorjem iz preglednice št. 7

RAZLOGI ZA SPREJETJE DOPOLNITVE PRAVILNIKA:
Merila bodo omogočala vrednotenje vrednotenje programa »Šport za starejše«.

OCENA STANJA:
V veljavnih merilih ni meril o točkovanju programa »Šport za starejše«.
CILJI IN NAČELA:
Dopolnjena merila bodo priloga prijavne dokumentacije na javni razpis za sofinanciranje
programov na področju LPŠ v letu 2015.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje
programov na področju LPŠ, bodo razdeljena skladno z razpisom.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Predlog akta:

Na drugi odstavek 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP,
110/02 - ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list
RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na
___. redni seji dne ____ sprejel

PRAVILNIK O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI RENČE-VOGRSKO Z MERILI
ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
1. člen
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z Merili za
vrednotenje in izbor programov športa (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko, št. 3/10 in 3/13), Priloga »Merila za vrednotenje in izbor programov
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športa« se dopolni tako, da se za točko »6. Sofinanciranje profesionalnega športnega
trenerja« doda sedma točka, ki se glasi:

»7. Šport starejših
Sofinancira se programe za šport starejših, ki zagotavljajo vsaj dve uri na teden
brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti za starejše in razširjene družine.
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za skupine z najmanj 10 oseb, starih
najmanj 65 let, ali 10 oseb, članov razširjene družine. Programa skupine, v kateri je manj
kot 8 udeležencev, se ne sofinancira.
Preglednica 5
+-------------+---------+-----------------+--------------------+
|Naziv
|
Vel. |
Objekt
|
Strokovni kader |
|programa
| skupine +---------+-------+--------+-----------+
|
|
| št. ur |
VT | št. ur | št. točk |
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
|Vsi programi |
10
|
80
|
80 |
80
|
80
|
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim
faktorjem iz preglednice št. 7«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem listu.

Številka: _______________
Bukovica, ______________

Aleš Bucik
Župan
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