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PREDLOG

NASLOV:

SKLEP O DOPOLNITVI MERIL ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:
•

18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18),

PREDLAGATELJ:
Tarik Žigon, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je na lanski marčevski seji sprejel Merila za vrednotenje
Letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Renče-Vogrsko. Dokument temelji na
določilih prve točke 16. člena novega Zakona o športu, ki določa, da se pri izbiri programov oz.
področij LPŠ uporabljajo predpisana merila. Tretja točka istega člena določa, da podrobnejše pogoje
in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni določi Občinski svet.
Na lanski seji Sosveta za šport Občine Renče-Vogrsko, ki je predhodno pred sejo Občinskega sveta
podal soglasje k merilom, je bilo dogovorjeno tudi, da se bo zaradi novega pristopa k oblikovanju meril
pred objavo novega razpisa preverilo, ali so pri lanskem javnem razpisu za sofinanciranje LPŠ nastale
kake pomanjkljivosti ali težave. V lanskem postopku javnega razpisa je po predvidevanjih res prišlo
do pomanjkljivosti zaradi ozko določene velikosti skupine (10 članov skupine) pri programih Šport za
starejše in Športna rekreacija; pri ocenjevanju se je namreč zaradi števila 10 za skupine v velikosti
povprečno 13-15 članov lahko dodelilo le 10 točk. Zaradi tega je bilo nekaterim športnim društvom, ki
izvajajo predvsem rekreacijske športne programe in športne programe za starejše, dodeljenih precej
manj sredstev kot prejšnja leta. Zato se predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o dopolnitvi
meril za vrednotenje LPŠ za programa Šport za starejše in Športna rekreacija tako, da se velikost
skupine Šport za starejše namesto v številu »10« določi v številu »10 – 15«, velikost skupine Športna
rekreacija pa namesto v številu »10« določi v številu »10 – 20«.
Celotno besedilo poglavij 2.6 Športna rekreacija in 2.7 Šport za starejše se nahaja v prilogi 1.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Športnim društvom bodo v postopku vrednotenja športnih programov sredstva za navedena programa
dodeljena bolj realno oz. v obsegu, v katerem so skupine povprečno tudi oblikovane.
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OCENA STANJA:

Velikost skupine v Merilih za vrednotenje programov »Šport za starejše« in »Športna rekreacija« je
preozko določena oz. je število članov v skupini v teh dveh programih premajhno.
CILJI IN NAČELA:
Sofinanciranje navedenih programov bo potekalo bolj realno oz. bo skladnejše z dejanskimi obsegi
skupin, ki jih oblikujejo športna društva.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Zaradi te dopolnitve ne nastanejo nobene finančne posledice.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Predlog sklepa:

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18), je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ________ seji dne
_________sprejel naslednji
SKLEP

1.
V Merilih za vrednotenje Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko se:
1. V Tabeli 10 v poglavju 2.6 Športna rekreacija velikost skupine dopolni tako, da se glasi: »10 –
20«.
2. V Tabeli 11 v poglavju 2.7 Šport starejših velikost skupine dopolni tako, da se glasi: »10 –
15«.

2.
Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnih objavah Občinskega lista.

Številka:
Datum:

Tarik Žigon
Župan
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Priloga 1:
2.6 Športna rekreacija
Športna rekreacija občanov predstavlja različne organizirane športne dejavnosti odraslih, usmerjene v
aktivno in koristno izrabo prostega časa, ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Na ravni občine se
sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, in sicer stroške najemnine oz.
uporabe objekta, in materialne stroške. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od
65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Tabela 10:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Celoletni 60 – 80 urni
60 - 80
60 - 80
10
programi
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.

Velikost
skupine
10 - 20

2.7 Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti in razširjenih družin, pri čemer se pod pojmom »razširjena družina« razume skupino starejših
oseb in vnukov. Na nivoju občine se sofinancira 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, in materialne stroške. Programa skupine, v kateri je manj kot 8
udeležencev, se ne sofinancira.
Tabela 11:
Športni program

Strokovni kader Objekt v urah
Materialni
v urah
(1 točka/uro*kor. stroški v
(1 točka/uro)
fakt.
točkah
Celoletni 60 – 80 urni
60 - 80
60 - 80
10
programi
Opomba: uporabi se korekcijski faktor iz Preglednice 1.

Velikost
skupine
10 - 15
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