Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in
83/03) in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona, na svoji 23. redni seji, dne 15.12.2005 sprejel

PRAVILNIK O
MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem pravilnikom se določa način in postopek sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa,
namensko spremljanje porabe sredstev, merila za razvrstitev športnih panog, programe, ki so v javnem
interesu, njihov obseg ter višino sofinanciranja.
2. člen
(upravičenci)
Za sredstva, določena v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet, lahko kandidirajo
naslednji upravičenci:
•
•
•
•

vrtci in osnovne šole;
športna društva;
združenja in zveze;
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programa športa
v občini Gornja Radgona.
3. člen
(pogoji)
Upravičenci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•
•
•
•

so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
da imajo sedež v občini Gornja Radgona,
da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov;
da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov.

II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
(postopek)
S postopkom izbora izvajalcev programa športa in s sofinanciranjem izvajanja letnega programa se
prične, po sprejetju proračuna občine.
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5. člen
(strokovna komisija)
Postopek za izbor izvajalcev programov športa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s
sklepom. Strokovno komisijo sestavlja pet članov, z izkušnjami s področja športa.
Administrativno tehnična opravila za strokovno komisijo opravlja občinska uprava.
6. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis mora biti objavljen najpozneje 30 dni po sprejemu letnega programa športa. Na podlagi
sprejetega letnega programa športa, občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo
potrebnih dokazil, ki jih morajo predlagatelji športnih programov predložiti k prijavi na javni razpis:
Javni razpis mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•
•
•

navedbo naročnika;
navedbo izvajalcev, ki lahko kandidirajo s programi;
programe, ki so predmet razpisa;
višino sredstev, ki so na razpolago za programe;
rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
datum odpiranja vlog;
rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
(rok dostave vloge)

Vloga na razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora
biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja.
8. člen
(odpiranje prejetih vlog)
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku
dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene.
9. člen
(zapisnik o odpiranju vlog)
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
•
•
•
•
•
•

naslov, prostor in čas odpiranja vlog;
predmet javnega razpisa;
imena navzočih predstavnikov komisije;
imena oziroma naziv vlagateljev;
vrstni red odpiranja vlog;
ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, strokovna komisija zahteva dopolnitev vloge. V zahtevi za
dopolnitev vloge se navede način in obseg dopolnitve. Dopolnitev vloge se izvede v roku 3 dni po
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prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu
kot je določeno z zahtevo za dopolnitev, se zavrne in se v nadaljnjem postopku več ne upošteva.
10. člen
(strokovni pregled vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji in v skladu z merili. Na podlagi ocene vlog, zbira točk in določene vrednosti
točke, komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik
in člani komisije in ga predložijo županu, ki o tem odloči s sklepom.
11. člen
(Rok za izdajo obvestila)
Župan mora v roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni od dneva razpisa, obvestiti vlagatelje o svoji
odločitvi.
12. člen
(pritožba)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva iz
javnega razpisa niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov
župana. V pritožbi mora vlagatelj natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za sofinanciranje.
Župan je dolžan pritožbo ponovno obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno
odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni prvotno odločitev. Sklep o izboru izvajalca in
sofinanciranju letnega programa športa je z odločitvijo župana dokončen.
13. člen
(sklenitev pogodbe)
Župan hkrati s sklepom o izbiri, pozove izvajalce k podpisu pogodbe. Če vlagatelj v roku določenem v
sklepu ne podpiše pogodbe, se šteje da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
14. člen
(vsebina pogodbe)
Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju izbranih letnih programov športa, ki se sklene med
občino in izvajalcem so:
•
•
•
•
•
•
•
•

naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca;
vrste, vsebina in obseg programov;
čas realizacije programov;
višina dodeljenih sredstev za programe;
način nadzora namenske porabe sredstev in izvajanja programov;
rok in način predložitve zaključnega poročila o realizaciji programa;
določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z
zamudnimi obrestmi;
druge medsebojne pravice in obveznosti.
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15. člen
(Spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje letnega programa športa)
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev:
•
•
•

z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev;
z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev;
z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti na posebno zahtevo.

Izvajalci letnega programa morajo najkasneje do 31.01. naslednjega leta, podati zaključno poročilo o
realizaciji programa in porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa.
Prav tako je izvajalec na posebno zahtevo občine (posebni nadzor) dolžan predložiti ustrezne
dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter
omogočiti nadzor.
V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neupravičeno
neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, je izvajalec neupravičeno
pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
Če izvajalec do roka, navedenega v tem členu ne odda poročila ter dokumentov in podatkov po
posebni zahtevi, se smatra, da programov ni izvajal. Financiranje se ustavi do predložitve zahtevanih
dokumentov.
V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih rangih, v okviru nacionalnih panožnih
zvez se sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu kot je dogovorjeno s pogodbo. V
primeru, da se kateri od izbranih programov, ki ga posamezno društvo izvaja, preneha izvajati, se
sofinanciranje ustavi.

III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
16. člen
(merila)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po:
1. VSEBINAH:
1.1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1.1.1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1.1.2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport;
1.1.3 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport;
1.1.4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
1.2 kakovostni šport,
1.3 vrhunski šport,
1.4. šport invalidov,
1.5. športna rekreacija,
1.6. posebni programi občine.

2. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
2.1. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
2.2. športne objekte;
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2.3. športne prireditve;
2.4. spremljanje in svetovanje treninga;
2.5. delovanje društev, športne zveze;
2.6. informatika.
17. člen
(vrednost točke)
Vrednost točke za posamezne programe se izračuna na podlagi sredstev namenjenih za sofinanciranje
vsebin in skupnega števila točk izbranih programov izvajalcev. Če izvajalci dosegajo nižje cene
oziroma vrednosti kot je opredeljeno z merili, se za sofinanciranje uporabljajo le-te.
18. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog je odvisna od vrednosti
točke, števila točk, ki jih prejme posamezni izvajalec programa in uvrstitve v ustrezni razred po 58.
členu, oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
19. člen
(nerazporejena sredstva)
Sredstva, ki ostanejo po sklenjenih pogodbah neporabljena, se razdelijo med vse izvajalce programa
športa, tako, da se za odstotek neporabljenih sredstev povišajo sredstva društev za delovanje. Z
izvajalci, se sklenejo aneksi k pogodbam.
20. člen
(sofinanciranje v primeru, ko proračun za tekoče leto ni sprejet)
V primeru, da proračun za tekoče leto ni sprejet, se programi začasno sofinancirajo v obsegu kot je
določeno v pogodbah za preteklo leto. Podrobnosti se dogovorijo s posebno pogodbo o
sofinanciranju.
1. MERILA ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN

1.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
21. člen
(športna vzgoja otrok, mladine in študentov)
To so programi športne vzgoje otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven
obveznega vzgojno izobraževalnega programa.
Gre za programe Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati ter Šolska športna tekmovanja, ki jih lahko
organizirajo društva in drugi upravičenci.
22. člen
(interesna športna vzgoja predšolskih otrok)
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
•
•

Zlati sonček - sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk medalj in diplom – 3,5
točke/posameznik.
Naučimo se plavati - sofinancira se lahko:
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-

vstopnina na bazen – 3 točke /posameznik
strokovni kader – 15 točk/ura
prevoz – dejanski strošek

za izvedbo 5-10 urnih plavalnih tečajev, za skupino od 8 do 10 otrok v starosti 6-7 let, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine Gornja Radgona. Tako določena sredstva se zmanjšajo za znesek
sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani zavoda za šport;
•

30-60 urni programi redne vadbe za skupine od 5 do 20 otrok, ki se izvajajo izven rednega
varstva otrok, sofinancira se lahko:
- strokovni kader - 15 točk/uro
- najem objekta - 20 točk/uro

•

Ciciban planinec – sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom - 3,5
točke/posameznik.
23. člen
(interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok)

1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
•
•
•

Zlati sonček – sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom – 3,5
točk/posameznik;
Krpan - sofinancira se lahko nakup knjižic, nalepk, medalj in diplom – 3,5 točk/posameznik;
Naučimo se plavati - sofinancira se lahko:

- vstopnina na bazen – 3 točke /posameznik
- strokovni kader – 15 točk/ura
- prevoz – dejanski strošek
za izvedbo 10 urnih plavalnih tečajev, za skupino od 8 do 10 otrok v starosti 6-7 let, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine Gornja Radgona. Tako določena sredstva se zmanjšajo za znesek
sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani zavoda za šport;
•

Naučimo se plavati - sofinancira se lahko:
- vstopnina na bazen – 3 točke /posameznik
- strokovni kader – 15 točk/ura
- prevoz – dejanski strošek

za izvedbo 20 urnih plavalnih tečajev, za skupino od 8 do 10 otrok v starosti 7-8 let, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine Gornja Radgona. Tako določena sredstva se zmanjšajo za znesek
sofinanciranja, ki je za te programe namenjen s strani ministrstva za šolstvo in šport;
•

Šolska športna tekmovanja:
Medobčinska šolska tekmovanja šol na nivoju upravne enote G. Radgona. Sofinancira se
lahko:
- sodniki – 10 točk/sodnik/tekma
- spremstvo – 15 točk/tekma
- prehrana – 3 točke/posameznik/tekmovanje/dan
- prevozi – najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja
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Področna in državna tekmovanja določena v koledarju šolskih športnih tekmovanj.
Sofinancira se lahko:
-

Sodniki – dejanski strošek
prehrana spremljevalcev – 6 točk/posameznik/odsotnost do 6 ur po 15 uri;
prehrana spremljevalcev – 10 točk/posameznik/odsotnost na 6 ur po 15 uri;
spremstvo – 15 točk/ura/odsotnost sobota in nedelja;
prevoz – najbolj ugodna varianta glede na termin in kraj tekmovanja.

Sofinanciranje zgoraj navedenih programov poteka na osnovi predloženih zahtevkov do višine
predvidenih sredstev.
V igrah z žogo pripada 1 spremljevalec na ekipo, v individualnih športih 1 spremljevalec na 10
tekmovalcev.
V primeru, da je zahtevkov več kot je na razpolago sredstev, se šolska športna tekmovanja
sofinancirajo v enakem % za vse vlagatelje, glede na višino zahtevka in zagotovljena sredstva.
•

Drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok v obsegu 30-80 ur za skupino od 5 do 15
vključenih šoloobveznih otrok, sofinancira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- in objekt – 20 točk/ura.
24. člen
(pogoji za uvrstitev programov v področje kakovostnega športa)

Pri kakovostnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih
tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.Trening tekme se ne obravnavajo posebej, so v ciklusu
vadbe.
Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne šole, ki se izvajajo v petih stopnjah.
Stopnje športnih šol so:
§
§
§
§
§

I. stopnja (cicibani in cicibanke);
II. stopnja (mlajši dečki in deklice);
III. stopnja (starejši dečki in deklice;.
IV. stopnja (kadeti, kadetinje);
V. stopnja (mladinci, mladinke).

Izvajalci programov športa lahko uveljavljajo otroške športne šole le pod pogojem, da imajo vsaj dve
starostni kategoriji od I. do V. stopnje.
Število vadbenih skupin po stopnjah športnih šol v društvu, prijavljenem na razpis odobri strokovna
komisija.
Izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur, določenim v 25, 28, in 31. členu.
Sofinanciranje se izvaja za tiste starostne vadbene skupine, ki so določene v tekmovalnih propozicijah
posameznih nacionalnih panožnih zvez, po stanju na dan razpisa.
Isti tekmovalec se pri sofinanciranju upošteva samo v eni vadbeni skupini.
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Vadbene skupine morajo biti oblikovane tako, kot je določeno v spodnji tabeli, ter se letno udeležiti
minimalno, v tabeli določenega števila tekmovanj pod okriljem nacionalne panožne zveze. V vadbeni
skupini je lahko tudi manjše število športnikov s tem, da izvajalec programa pridobi le proporcionalni
delež točk.
Tabela 1 : Število športnikov v vadbeni skupini društva kakovostnega športa
Športna
panoga
Karate

I.
stop.
6

Št.
tek.
3

II.
stop.
6

Št.
tek.
3

III.
stop.
6

Št.
tek.
3

IV.
stop.
6

Št.
tek.
3

V.
stop.
6

Št. tek
3

Kakov.
šport
6

Št.
tek
3

Strelstvo
Namizni
tenis
Nogomet
Rokomet

6
6

3
3

6
6

3
3

6
6

3
3

6
6

3
3

6
6

3
3

6
6

3
3

10
10

3
3

10
10

3
3

14
10

3
3

14
10

3
3

14
10

3
3

14
10

3
3

25. člen
(športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
1.1.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe redne vadbe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Člani vadbenih skupin so registrirani
športniki, ki so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je
odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Sofinancira se lahko strokovni kader, objekt, materialni stroški
programa, meritve, spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje. Sofinanciranje se izvaja po
spodnji tabeli. Pri izračunu točk za objekt se upoštevajo korekcijski faktorji iz tabele v členu 41.
Tabela 2: Strokovni kader, objekt, materialni stroški programa, meritve, spremljanje treniranosti
ter nezgodno zavarovanje
Stopnje
športnih šol
I.
II.
III.

Strokovni kader
in objekt
Štev. ur vadbe Štev. točk
120-240
200
100-400
220
100-800
240

Spremljanje
treniranosti

Nezgodno
zavarovanje

60
60
60

30
30
30

Materialni stroški
Individ. šport
75
75
75

Kolektivni šport
120
120
120

26. člen
(športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami)
1.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes vključujejo otroci s posebnimi potrebami. Sofinancira se lahko:
a. strokovni kader – 15 točk/ura
b. strošek objekta – 20 točk/ura
za izvedbo 30 - 80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj 10 otrok.
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27. člen
(interesna športna vzgoja mladine)
1.1.5.

Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki ima značaj redne vadbe
Sofinancira se lahko:
a. strokovni kader - 15 točk/ura
b. in objekt - 20 točk/ura
v obsegu 30-80 ur za skupino od 10 do 20 vključenih.
28. člen
(športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
1.1.6.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

So programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov, vključenih v
uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih
in vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Člani vadbenih
skupin morajo biti vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga
je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Sofinancira se lahko strokovni kader in objekt. Pri izračunu
točk za objekt se upoštevajo korekcijski faktorji iz tabel v členu 41.Sofinanciranje se izvaja po spodnji
tabeli.
Tabela 3: Strokovni kader in objekt
Stopnje
športnih šol

Strokovni kader
in objekt
Štev. ur vadbe Štev. točk
120-1100
260
120-1100
280

IV.
V.

29. člen
(športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami)
1.1.7.

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje mladine s
posebnimi potrebami v starosti od 15. do 20. leta, v vsakdanje življenje. Sofinancira se lahko
a. strokovni kader – 15 točk/ura
b. objekt – 20 točk/ura
za 30-80 urne programe, za največ 10 vključenih na skupino.
30. člen
(interesna športna dejavnost študentov)
1.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 30-80 urne programe, v katerih je največ 20 študentov in študentk.
Sofinancira se lahko
-

strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura.
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1.2. KAKOVOSTNI ŠPORT
31. člen
(kakovostni šport)
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov-članov in članic, registriranih pri
panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih
zvez in ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa, in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa v občini. Pri izračunu točk za objekt se upoštevajo korekcijski faktorji iz tabele
v členu 41.Sofinancira se lahko objekt.
Tabela 4: Kakovostni šport
Kakovostni
šport
Člani

Objekt
Štev. ur vadbe Štev. točk
200-320
280

1.3. VRHUNSKI ŠPORT
32. člen
(vrhunski šport)
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah
kategorizirane športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda.
Sofinancira se lahko:
• objekt in strokovni kader po tabelah v 25., 28., in 31. členu tega pravilnika.
33. člen
(športni dodatek)
Športni dodatek se lahko dodeli društvom, katerih člani imajo status kategoriziranega športnika ob
prijavi na razpis. Dodatek se prizna društvu za vsakega posameznega kategoriziranega športnika v
skladu s točkovnim sistemom:
-

Kategorizirani športnik mladinskega razreda
Kategorizirani športnik državnega razreda
športnik perspektivnega razreda
športnik mednarodnega razreda
športnik svetovnega razreda

70 točk;
90 točk:
220 točk;
280 točk;
550 točk.

1.4. ŠPORT INVALIDOV
34. člen
(šport invalidov)
Je športna dejavnost invalidov, namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se v prostem času ukvarjajo s športom.
Sofinancira se lahko:
- strokovni kader – 15 točk/ura
- objekt – 20 točk/ura
za 30-80 urne programe redne vadbe na skupino, z najmanj 10 vključenimi invalidi.
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1.5. ŠPORTNA REKREACIJA
35. člen
(športna rekreacija)
Športna rekreacija je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa odraslih. Sofinancirajo se lahko različni programi društev, ki izvajajo rekreacijo v
različnih letnih obdobjih in sicer:
-

strokovni kader – 15 točk/ura (starejši od 65 let)
objekt – 20 točk ura.

1.6. POSEBNI PROGRAMI OBČINE
36. člen
(posebni programi občine)
Posebni programi so programi ki se izvajajo v občini z namenom razvoja novih vsebin ali vsebin, ki so
zaradi svoje specifike občanom Gornje Radgone manj dosegljive in se ne morejo izvajati skozi vse
leto. Prav tako se v okviru navedenih programov društvom sofinancira zavarovanje odgovornosti
trenerjev in odgovornih oseb društev.
Sofinanciranje posebnih programov občine se izvaja na način:
1. Posebni programi
• Planinski pohodi v sredogorje, na skupino najmanj 15 izletnikov – 10 točk na skupino na dan.
• Planinski pohodi v visokogorje, na skupino najmanj 10 izletnikov – 12 točk na skupino na dan.
•
•

Planinski tabori, na vsakih 10 udeležencev - 5 točk na skupino na dan.
Smučanje(tečaj), na vsakih 10 udeležencev – 5 točk na skupino na dan.

•

Počitniški programi (tečaji), na vsakih 10 udeležencev – 5 točk na skupino na dan.

2. Zavarovanje odgovornosti trenerjev in odgovorne osebe društva
Sofinancira se zavarovanje odgovornosti trenerjev in odgovornih oseb društev kakovostnega športa v
višini do 40 točk po osebi.

2. MERILA ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG
2.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE
KADROV V ŠPORTU

IN

SPOPOLNJEVANJE

STROKOVNIH

37. člen
(sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja)
Sofinancirajo se programi usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov, potrjenih s strani
strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in programi izobraževanja na Fakulteti za šport in
Športnih oddelkih gimnazij.
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38. člen
(usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov)
2.1.1. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov

2.1.1.1. Usposabljanje
Gre za program s katerim si strokovni delavec pridobi stopnji usposabljanja primeren naziv (vaditelj,
inštruktor, trener..), v skladu s programi usposabljanja potrjenimi s strani Strokovnega sveta Republike
Slovenije za šport. Programi usposabljanja so razdeljen v tri stopnje.
Sofinanciranje usposabljanja se izvede po naslednjem točkovanju:
Usposabljanje s katerim se pridobi naziv 1 stopnja strokovne usposobljenosti do 60 točk/posameznik;
Usposabljanje s katerim se pridobi naziv 2 stopnja strokovne usposobljenosti do 90 točk/posameznik;
Usposabljanje s katerim se pridobi naziv 3 stopnja strokovne usposobljenosti do120 točk/posameznik.
Sofinancira se lahko tudi usposabljanje sodnikov v višini do 40 točk/posameznik.
Merilo za sofinanciranje: kotizacija in čas trajanja usposabljanja (polovica dnevnice).
2.1.1.2. Spopolnjevanje
Gre za pridobitev oz. potrditev ustreznih licenc, če so le te predpisane. Spopolnjevaje strokovnih
kadrov se sofinancira v obsegu 10-30 točk po kandidatu za vadbene skupine kakovostnega športa, za
ostale10 točk po kandidatu.
Pogoj: Vodenje selekcije v letu za katerega se prijavitelj prijavlja na razpis.
Merilo za sofinanciranje: kotizacija in čas trajanja spopolnjevanja (polovica dnevnice).
39. člen
(posebni programi izobraževanja)
2.1.2. Posebni programi izobraževanja
Gre za sofinanciranje posebnih programov Fakultete za šport in Športnih gimnazij izven rednega
programa, za študente in dijake s stalni bivališčem v občini Gornja Radgona, v višini do 40 %
vrednosti programa.

2.2. ŠPORTNI OBJEKTI
40. člen
(izgradnja športnih objektov)
Vlaganja v športne objekte in športne površine se določijo v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na
podlagi aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja. Opredelijo se v proračunu občine in
se zagotavljajo za objekte in površine, v lasti občine Gornja Radgona.
41. člen
(uporaba športnih objektov)
Sredstva za uporabo objektov se društvom, določijo na podlagi korekcijskih faktorjev v spodnji tabeli
in števila točk za določen obseg vadbe.
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Tabela 4: Korekcijski faktorji za uporabo objektov
ŠPORTNI OBJEKTI
Občina Gornja Radgona
Objekt

Korekcijski
faktor

OŠ GR
Velika
telovadnica
1,9

Mala
telovadnica
1,1

OŠ
Apače

OŠ
Negova

Partizan

3,5

1,5

1,0

UE
GR

Drugo

1,0

0,5

42. člen
(vzdrževanje javnih športnih objektov in površin)
Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic v upravljanju šol, se zagotavljajo v okviru rednih sredstev
za materialne stroške šol.
Sofinanciranje vzdrževanja športnih površin in objektov v občinski lasti in v upravljanju društev, se
izvaja na podlagi točkovanja v spodnji tabeli.
Tabela 5: Tip objekta
TIP OBJEKTA
POKRIT
PODLAGA
Parket
Trava
Umetna masa
Peščena tla

Točke/m2
1,0

ODKRIT
Točke/m2
0,1

1,0
0,01

V kolikor lokalna skupnost pokriva stroške vzdrževanja objekta, se izračun po tej tabeli ne upošteva.
43. člen
(uporaba športnih objektov)
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v oziroma na objektih v lasti občine
Gornja Radgona, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa.
Športna društva, ki izvajajo letni program kakovostnega športa za otroke in mladino v občini Gornja
Radgona, imajo za izvajanje programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi športnih objektov, ki
so v lasti občine, pred drugimi izvajalci.

Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja športnih objektov v lasti občine Gornja
Radgona se opredeli s pogodbo.
44. člen
(cena najema)
Ceno najema športnih objektov v lasti občine, določi upravljalec športnega objekta in se prične
uporabljati, ko da nanjo soglasje župan.
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2.3. ŠPORTNE PRIREDITVE
45. člen
(športne prireditve)
Športne prireditve, ki se izvajajo na območju občine Gornja Radgona, se sofinancirajo po naslednjih
namenih:
1. Promocijske prireditve
So organizirana športna srečanja, ki imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost in
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
2. Tekmovanja ekip in posameznikov
V ta tekmovanja spadajo športno-rekreativna tekmovanja ekip in posameznikov na občinskem,
medobčinskem in mednarodnem nivoju.
3. Prireditve z dolgoletno tradicijo
So prireditve, ki se izvajajo najmanj 5 let zapored brez prekinitve.
Katera prireditev spada v katero skupino, določi komisija. Sofinanciranje se izvede na podlagi
točkovanja v določenega v spodnji tabeli.
Tabela 6: Športne prireditve
Prireditve
Dolgoletne prireditve
Promocijske prireditve
Tekmovanja ekip in posameznikov

Št. točk
50-150
40-120
30-90

2.4. PROGRAMI ZA SPODBUJANJE ŠPORTA ZA ZDRAVJE
46. člen
(programi za spodbujanje športa za zdravje)
So oblike izvajanja programov športa za zdravje. Izvajalci niso športna društva, so pa namenjeni
občanom, da se posledično vključijo v aktivno športno dejavnost. Za sofinanciranje lahko kandidirajo
izvajalci, ki predložijo program z razvidno vsebino in natančnim finančnim načrtom in niso zavezani
izpolnjevati pogojev, določenih v 3.členu tega pravilnika.
Pogoj: zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti projekta
Višina sofinanciranja lahko znaša 10% več kot za prireditve.

2.5. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV IN SVETOVANJE TRENINGA
47. člen
(spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga)
Za doseganje uravnoteženega doseganja učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog – trener
zasledovati pri realizaciji programov se sofinancirajo programi za spremljanje pripravljenosti
športnikov in svetovanje treninga. Sofinancirajo se lahko:
•

programi usposabljanj za trenerje, starše in športnike do višine, določene v letnem programu
športa.
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•

programi neposrednih stroškov izvedbe pri posameznih izvajalcih do višine, določene po
točkovnem sistemu v tabeli iz 25. člena tega pravilnika.

Pogoj: predložen mora biti program, iz katerega je razvidna vsebina, namen in natančen finančni načrt.
Neposredni izvajalci izobraževalnih programov so lahko samo ustrezno strokovno izobražene osebe.

2.6. DELOVANJE DRUŠTEV IN OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE
48. člen
(delovanje društev in občinske športne zveze)
Društvom in zvezi se sofinancira stroške za osnovno dejavnost oziroma za njihovo delovanje.
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev rekreativnega športa je število članov s
plačano članarino iz območja občine Gornja Radgona.
Merilo za sofinanciranje delovanja društev kakovostnega in vrhunskega športa je število vadbenih
skupin, določenih v 24. členu tega pravilnika.
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja športne zveze, je število vključenih društev v
zvezo. Programi, ki jih predlaga zveza in so njeni lastni, se sofinancirajo v skladu z določili tega
pravilnika.
Delitev sredstev za delovanje društev kakovostnega in rekreativnega športa, se določijo z letnim
programom športa.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi točkovnega sistema v spodnji tabeli.
Tabela 7: Delovanje društev in občinske športne zveze
Št.
društev Št. članov
Št. točk Št. točk

Društva
Kakov. Indiv. šport
šport
Kolekt. šport
Rekreativni šport
Športna zveza

Št. točk za
vadbeno skup.
100
400

1
20

2.7. INFORMATIKA V ŠPORTU
49. člen
(informatika v športu)
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu ter za razvoj dejavnosti in spremljanje
doseganja dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji registri podatkov:
•
•
•
•
•
•

Register športnikov;
Register izvajalcev programov športa;
Register strokovnih delavcev;
Register športnih rezultatov;
Register športnih objektov;
Drugi registri po potrebi;
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2.8. REGISTRI
50. člen
(register športnikov)
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni datum, prebivališče, športno panogo, matični
klub, trenutni klub, stopnjo kategorizacije. Register vodijo klubi, in ga posredujejo občini na njeno
zahtevo.
51. člen
(register izvajalcev programov športa)
Register izvajalcev programov športa obsega; ime oziroma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in
priimek zakonitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti, ime in priimek kontaktne
osebe. Podatki se pridobijo od športnih društev.
52. člen
(register strokovnih delavcev)
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in priimek, rojstni datum, naziv delodajalca,
strokovna usposobljenost oziroma izobrazba, športna panoga, obveznosti do kluba. Podatki se
pridobijo od športnih društev.
53. člen
(register športnih rezultatov)
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja, ime in priimek športnika oziroma športnikov,
ki so dosegli rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas in kraj izvedbe tekmovanja.
Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu tekmovalne sezone. Podatke posredujejo športna
društva do 31.7. v tekočem letu za preteklo tekmovalno sezono.
54. člen
(register športnih objektov)
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje,
namen uporabe, velikost tekmovalnih in drugih površin. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma
upravljavcev objektov ter iz evidence občine.
55. člen
(ažuriranje registrov)
Registri iz 49. člena tega pravilnika se ažurirajo najmanj enkrat letno.
Glede na potrebe se po sklepu župana lahko uvedejo tudi drugi registri, če so podatki neobhodno
potrebni za načrtovanje razvoja športne dejavnosti.

3. MERILA ZA RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PANOG
3.1. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
56. člen
(razvrstitev v skupine)
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega športa so glede na vsebino programov razvrščeni
v naslednje skupine:
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•
•
•

V 1. skupini so izvajalci programov individualnih športov, katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, za naslov državnega
prvaka;
V 2. skupini so programov kolektivnih športov, katerih ekipe tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, za naslov ekipnega državnega
prvaka;
V 3. skupini so izvajalci miselnih in statičnih športov-športni ribolov.

Pri razvrščanju izvajalcev - športnih društev v panoge in skupine se upošteva osnovna dejavnost
posameznega izvajalca, za katero je registriran.
57. člen
(kazalci razširjenosti in uspešnosti)
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega športa se razvrstijo v skupine določene v 56.
členu, in se v okviru skupine med seboj primerjajo glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti
izvajalca.
KAZALCI ZA DOLOČITEV RAZŠIRJENOSTI:
Maksimalno število odstotkov po kriteriju razširjenosti je 46.
1. število aktivnih registriranih tekmovalcev iz občine Gornja Radgona;
a) kolektivni šport
Št. akt. tekm.
100 in več
50 do 99
25 do 49
10 do 24
Manj kot 10

b) individualni šport

Št. %
16
13
11
9
7

Št. akt. tekm.
50 in več
25 do 49
15 do 24
8 do 14
Manj kot 8

Št. %
16
13
11
9
7

2. število vadbenih skupin, ki izvajajo programe za aktivne registrirane športnike v skladu s tem
pravilnikom;
a) kolektivni šport
Št. vadbenih
skupin
7
6
5
4
3
2

b) individualni šport
Št. vadbenih
skupin
7
6
5
4
3
2

Št. %
13
10
8
6
4
2

3. ali je prijavljeni šport olimpijska panoga;
Olimp. panoga
Da
ne

Št. %
5
2
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Št. %
13
10
8
6
4
2

4. tradicija neprekinjenega delovanja v občini;
Tradicija v letih
25 in več let neprekinjenega delovanja
15 do 24 let neprekinjenega delovanja
10 do 14 let neprekinjenega delovanja
5 do 9 let neprekinjenega delovanja
Manj kot 5 let neprekinjenega delovanja

Št. %
7
5
4
3
2

5. Število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo.
a) kolektivni šport
Št. vključenih
društev
100 in več
50 do 99
25 do 49
10 do 24
Manj kot 10

b) individualni šport
Št. vključenih
društev
50 in več
25 do 49
13 do 24
5 do 12
Manj kot 5

Št. %
5
4
3
2
1

Št. %
5
4
3
2
1

KAZALCI ZA DOLOČITEV USPEŠNOSTI:
Maksimalno število odstotkov po kriteriju razširjenosti je 54.
a) KOLEKTIVNI ŠPORT
1. Tekmovalni razred v katerega so vključene selekcije
V okviru tega kriterija se vrednotijo tri selekcije vsakega društva kolektivnega športa, in sicer:
najboljša selekcija v stopnjah športnih šol I-III, najboljša selekcija v stopnjah športnih šol IV.-V in
selekcija članov. Vedno se vrednoti samo ena selekcija v stopnjah športnih šol I-III, IV-V in člani.
Vrednotene selekcije društev kolektivnega športa se razvrščajo v 6 tekmovalnih razredov odvisno od
tega koliko razredov lahko vrednotena selekcija napreduje. Selekcija, ki v okviru tekmovanja svoje
panožne zveze ne more napredovati in ne nazadovati, se razvrsti v najnižji tekmovalni razred.
Selekcije, ki se na osnovi tega sistema uvrstijo višje, prejmejo za vsak tekmovalni razred višje dodatne
%. V primeru, da vrednotena selekcija skozi kvalifikacije doseže višji tekmovalni razred, se tudi
kvalifikacije štejejo za tekmovalni razred. Če selekciji preboj skozi kvalifikacije ne uspe, se le-te ne
štejejo za tekmovalni razred. (nogometna dejavnost).
Rokometno tekmovanje v kategorijah mlajši dečki, deklice B, mlajši dečki, deklice A, starejši dečki B,
starejši dečki in deklice, kadeti, kadetinje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu, kjer so ekipe
razdeljene v dve skupini, znotraj skupin pa še na podskupine. Najboljše tri oz. štiri uvrščene ekipe se
nato uvrstijo v četrtfinale ali polfinale. V finale se uvrstita prvo in drugo uvrščena ekipa iz vsake
skupine. Glede na tak sistem tekmovanja, se pri vrednotenju selekcij v rokometni dejavnosti šteje
uvrstitev selekcij mlajši dečki, deklice B, mlajši dečki, deklice A starejši dečki B, starejši dečki in
deklice, kadeti, kadetinje v polfinale in finale kot tekmovalni razred. To pomeni, da navedenim
selekcijam uvrstitve v polfinale in finale prinašajo dodatne %. Selekcija mini rokomet se, razvrsti v 6
tekmovalni razred. Mlajše selekcije v rokometni dejavnosti, se razvrščajo v tekmovalne razrede na
podlagi uvrstitev v zadnji tekmovalni sezoni.
Napredovanje selekcij nogometašev v kategorijah U-14, U-16 in U-18 poteka tako, da se prvo
uvrščene ekipe v tekmovanjih MNZ med seboj pomerijo v kvalifikacijah (odigrata se dve
kvalifikacijski tekmi). Zmagovalec kvalifikacijskega dvoboja se uvrsti v državno ligo (U-14 v prvo in
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U-16 in U-18 v drugo državno nogometno ligo). Pri vrednotenju selekcij nogometašev se kvalifikacije
štejejo kot tekmovalni razred. Selekcije U-8, U-10 in U-12, se razvrstijo v 6 tekmovalni razred.
Tekmovalni razred, v katerega so vključene selekcije:
Tekmovalni razred
1
2
3
4
5
6

Št. %
12
10
8
5
3
1

2. Uvrstitev selekcije v prvo polovico v preteklem tekmovalnem obdobju
Vrednoti se uvrstitev najuspešnejše selekcije vsakega društva kolektivnega športa v stopnji športnih
šol I-III, najboljše selekcije v stopnjah športnih šol IV.-V in uvrstitev članov, v primeru, da so
selekcije v opazovanem obdobju uvrščene v prvo polovico nastopajočih ekip. Če vrednotena selekcija
v tekmovalnem obdobju ni bila uvrščena v prvo polovico, ne more prejeti % po tem kriteriju. Selekcija
društva kolektivnega športa, ki v okviru svojega tekmovanja ne more napredovati in ne nazadovati in,
ki je bila razvrščena v prvo polovico sodelujočih ekip, se razvrsti v 6 tekmovalni razred in prejme 1 %.
Vsaka uvrstitev selekcije v prvo polovico sodelujočih ekip v višjem tekmovalnem razredu, prinese
vrednoteni selekciji dodatne %.

Uvrstitev selekcije v prvo polovico v tekmovalnem obdobju (kolektivni šport);
Tekmovalni
razred
1
2
3
4
5
6

Št. % v primeru uvrstitve v
prvo polovico
12
10
8
5
3
1

b) INDIVIDUALNI ŠPORT
1. Tekmovalni razred v katerega so vključene selekcije
V okviru tega kriterija se vrednotijo največ tri selekcije vsakega društva individualnega športa, in
sicer: najboljša selekcija v stopnjah športnih šol I-III, najboljša selekcija v stopnjah športnih šol IV.-V
in selekcija članov. Vedno se vrednoti samo ena selekcija v stopnjah športnih šol I-III, IV-V in člani.
Vrednotene selekcije društev individualnega športa se razvrščajo v 3 tekmovalne razrede, odvisno od
tega koliko tekmovalnih razredov lahko vrednotena selekcija napreduje. Pravico do vrednotenja po
tem kriteriju imajo društva, ki so se s svojimi selekcijami v zgoraj navedenih stopnjah športnih šol
udeležile najmanj 3 ekipnih tekmovanj pod okriljem nacionalne panožne zveze.
V primeru, da selekcija društva individualnega športa v okviru svojega tekmovanja ne more
napredovati in ne nazadovati, se razvrsti v 3 tekmovalni razred in prejme 7%. Za vsako razvrstitev
selekcije v višji tekmovalni razred, selekcija prejme dodatne %.
Tekmovalni razred, v katerega so vključene selekcije:
Tekmovalni razred
1
2
3
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Št. %
13
10
7

2. Uvrstitev posameznika v preteklem tekmovalnem obdobju
Vrednoti se uvrstitev posameznika iz stopenj športnih šol I-III, IV-V in člani v prvo tretjino
nastopajočih. Upošteva se le ena (najboljša) uvrstitev v stopnji športnih šol I-III, ena (najboljša)
uvrstitev v stopnji športnih šol IV-V in ena (najboljša) uvrstitev v selekciji članov. Za vrednotenje se
upoštevajo uvrstitve prvo tretjino na državnem prvenstvu, na rang listah posameznikov, ali v ligi za
posameznike.
Pri vrednotenju je pomembno v kateri tekmovalni razred se razvrsti uvrstitev posameznika v prvo
tretjino. V primeru, da posameznik tekmuje v tekmovanju, kjer selekcija društva kot ekipa ne more
napredovati in ne nazadovati, se razvrsti v tretji tekmovalni razred in prejme za uvrstitev v prvo
tretjino nastopajočih 7 %. V primeru razvrstitve v višji tekmovalni razred prejme društvo za
posameznikovo uvrstitev v prvo tretjino dodatne %.
Tekmovalni
razred
1
2
3

Št. %
13
10
7

Podatki za razvrščanje se uporabljajo na dosežene rezultate v pretekli tekmovalni sezoni.
58. člen
(razredi znotraj skupin)
Športna društva kakovostnega in vrhunskega športa se, na podlagi vsakega kriterija določenega v 57.
členu razvrstijo v šest razredov znotraj posamezne skupine in sicer:
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meja razreda
86% - 100%
71% - 85%
56% - 70%
41% - 55%
26% - 40%
10% - 25%

% sofinanciranja
100
90
80
70
60
50

3.2. REKREATIVNI ŠPORT
59. člen
(rekreativni šport)

Izvajalci športnih panog rekreativnega športa (ne izvajalci posebnih programov), se razvrstijo v
razrede glede na kazalce razširjenosti in organiziranosti:
-

števila članov s plačano članarino iz občine Gornja Radgona;

Št. članov s plačano
član. iz občine GR
100 in več
50 do 99
25 do 49
10 do 24
Manj kot 10

%
80
65
50
35
20

Št. vadbenih skupin
Več kot 1
1

20

%
20
15

Število vadbenih skupin. Za eno vadbeno skupino prejmejo društva rekreativnega športa 15 %, za več
kot eno vadbeno skupino pa 20%.
Pri določitvi razvrstitve se smiselno uporabljajo določila 58. člena tega pravilnika.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot ta pravilnik s tem, da si
predlagatelj pridobi predhodno mnenje Športne zveze. Prav tako si predlagatelj pridobi predhodno
mnenje Športne zveze k letnemu programa športa.
61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje
programov športa v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/2002 in 26/2003).
62. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, uporabljati pa se prične za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2006.
Številka: 6500-005/2005-103
Datum: 16.12.2005
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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