Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, št. 24, z dne 15.10.2006 – UPB1) in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona, na svoji 6. redni seji dne 30.05.2007 sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA
1. člen
V 2. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno
glasilo Občine Gornja Radgona lokalni časopis Prepih, št. 15, z dne 31.12.2005) se črta drugi odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda drugi stavek, ki se glasu: »Mandat komisije traja 4. leta«.
3. člen

V 6. členu dodajo nove alinee, ki se glasijo:
−
−
−
−

»pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
navedbo podlag meril in kriterijev za vrednotenje programov;
določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
način dostave vlog.«

4. člen
Besedilo zadnjega stavka 3. odstavka 9. člena pravilnika se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Če vloga
v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu kot je določeno z zahtevo za dopolnitev jo komisija s
sklepom zavrže in se v nadaljnjem postopku več ne upošteva«.
5.člen
V tretjem stavku 10. člena se beseda »županu«, nadomesti z besedami »direktorju občinske uprave.«
Deseti člen se dopolni z novim 2. odstavkom, ki se glasi: »Hkrati s sklepom o izbiri se pozove izbrane
izvajalce k podpisu pogodb. Če izbrani izvajalec v roku določenem v sklepu ne podpiše pogodbe, se šteje, da
je odstopil od vloge za sofinanciranje.«
6. člen
Besedilo 11. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Vlagatelji morajo biti najkasneje v 45 dneh od
dneva razpisa obveščeni o izboru.«
7. člen
Besedilo 3. odstavka 12. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Župan je dolžan pritožbo
obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni s sklepom odločiti o pritožbi. Sklep župana je
dokončen.«
8. člen
Trinajsti člen pravilnika se črta.
9. člen
V 14. členu se za peto alineo vstavi nova alinea, ki se glasi: »rok porabe dodeljenih sredstev.«
10. člen
V 15. členu se v drugem odstavku datum 31.01. spremen tako, da se glasi: »31.03.«
V četrtem odstavku istega členu se za prvim stavkom doda naslednje besedilo, ki se glasi: »Če prejemnik
sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec zoper katerega je uveden
postopek izterjave, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.«
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11. člen
V 21. členu se črta drugi odstavek.
12. člen
V naslovu 22. člena se črta beseda »interesna«.
V istem členu se v točki 1.1.1. za dvopičjem doda naslednje besedilo: »Gre za programe Zlati sonček,
Ciciban planinec, Naučimo se plavati in druge oblike redne športne vadbe, ki jih lahko organizirajo društva
in drugi upravičenci.«
V drugi alinei 1.1.1. točke 22. člena, se za besedo »tečajev«, vstavi besedilo: »v okviru programa Zlati
sonček«. V isti alinei se številki »6-7« nadomestita s številkama »5-6«. V isti alinei se besedilo »zavoda za
šport« nadomesti z besedilom: »pristojnega ministrstva«.
V tretji alinei 22. člena se številka »5« nadomesti s številko »10«.
13. člen
V naslovu 23. člena se črta beseda »interesna«.
V istem členu se v točki 1.1.2. za dvopičjem doda naslednje besedilo: »Gre za dejavnost otrok, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe«.
V prvi alinei točke 1.1.2. istega člena, za podpičjem doda nova točka, ki se glasi: »Sofinancira se lahko
strokovni kader za izvenšolsko dejavnost programa Zlati sonček – 15 točk/skupina/ura.
V drugi alinei točke 1.1.2. istega člena, se za podpičjem doda nova točka, ki se glasi: »Sofinancira se lahko
strokovni kader za izvenšolsko dejavnost programa Krpan – 15 točk/skupina/ura.
V tretji alinei točke 1.1.2.istega člena se, za besedo »tečajev«, vstavi besedilo: »v okviru programu programa
Zlati sonček«. Prav tako v tretji alinei točke 1.1.2., se številki »6-7« nadomestita s številkama »5-6«.
V četrti alinei istega člena se besedilo: »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«
nadomesti z besedilom: »za izvedbo preverjanja znanja plavanja za skupino od 8 do 10 otrok v starosti 11-12
let«.
V šesti alinei istega člena se število ur »30 -80« nadomesti s številom »40 -80«, številka »5« pa se nadomesti
s številko »10«.
14. člen
V 26. členu se pred številko 10, vstavi besedilo »od 5 do«.
15. člen
V naslovu 27. člena se črta beseda »interesna«.
16. člen
V naslovu 30. člena se črta beseda »interesna«.
17. člen
V 34. členu se pred številom 10, doda besedilo: »5 do«
18. člen
V 35. členu se na koncu besedila črta pika se postavi vejica in doda naslednje besedilo: »v obsegu 60-80 ur
programa redne vadbe na skupino z 10 do 20 vključenimi.
19. člen
V 41.členu se tabela 4. nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
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Vadbena
površina
Korekcijski
faktor

ŠPORTNI OBJEKTU
Vadbena površina v m2
800 in več
500-799
200-499
3,5

1,9

1,1

20. člen
V tabeli v 42. členu se korekcijski faktor pri peščenih tleh spremeni iz »0,01« na »0,1«.
21. člen
V prvem odstavku 43. člena se črta beseda »športni«.
22. člen
Črta se 46. člen pravilnika.
23. člen
V 49. členu se črtajo prva, tretja, četrta in šesta alinea.
24. člen
Črta se 50, 52, 53 in 55. člen.
25. člen
V prvi alinei 56. člena, se za besedo individualnih, vstavi besedilo: »miselnih in statičnih-športni ribolov«.
Črta se tretja alinea 56. člena.
26. člen
V 60. členu se za besedo pravilnik postavi pika, preostalo besedilo 60. člena se črta.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: »Predlagatelj si pridobi k letnemu programu športa in k
spremembam pravilnika predhodno mnenje športne zveze Gornja Radgona. V svoji vlogi za podajo mnenja,
predlagatelj določi tudi rok za podajo mnenja. V primeru, da mnenje s strani športne zveze v vlogi
določenem roku ni posredovano, se šteje, da je dano pozitivno mnenje«.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.

Številka: 6500-5/2005-103
Datum: 31.05.2007
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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