OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 007 - 09/2010
Datum: 22. 11. 2010

OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LAŠKO
Gradivo pripravil:
- Oddelek za družbene dejavnosti
Predstavnik predlagatelja na seji:
- Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Gradivo so obravnavali:
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 02.12. 2010
Pristojnost in pravna podlaga:
• 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998)
• usmeritve Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/2000 in 31/2000)
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Laško v predloženi vsebini.

Obrazložitev:
Občinski svet Občine Laško je na svoji 22. seji 17. 2. 2010 sprejel nov Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško.
Na začetku junija (9.6. 2010) je inšpektorica za šport mag. Katarine Andlovic izvedla
inšpekcijski nadzor. Pri pregledu pravilnika in točkovnika je našla nekaj pomanjkljivosti, ki jih
sedanji pravilnik o spremembah odpravlja. V 5. členu niso bile navedene vse vsebine, katerih
sofinanciranje iz javnih financ lokalnih skupnosti predvidevata Zakon o športu (Uradni list RS,
št. 22/1998) in Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS, št. 24/2000 in 31/2000).
Manjkale so: športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, znanstveno
raziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sistem na področju športa,
delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni. Čeprav teh
dejavnosti v naši občini ne izvajamo, kar je tudi naša pravica, v pravilniku morajo biti
zapisane. Prav tako mora biti za vse vsebine natančno določeno točkovanje. Kaj od tega bo
občina financirala, bo zapisano v Letnem programu športa, ki ga bo Občinski svet sprejel na
prvi seji v naslednjem letu.
Predlog sprememb je pregledala tudi inšpektorica za šport mag. Katarine Andlovic in nanj ni
imela pripomb.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:
- predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Laško
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PREDLOG PRAVILNIKA
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000 in 31/2000) in 21. člena Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007) je Občinski svet občine Laško na __ redni
seji dne ______ sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
1. člen
Besedilo 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"S sredstvi proračuna Občine Laško se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje
vsebine letnega programa športa:
1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
5. športna dejavnost študentov,
6. kakovostni šport,
7. vrhunski šport,
8. športna rekreacija,
9. šport invalidov,
10. šport upokojencev,
11. organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev,
12. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
13. izgradnja in obnova športnih objektov,
14. najem in vzdrževanje športnih objektov,
15. znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
16. založniška dejavnost,
17. informacijski sistem na področju športa,
18. delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, povezanih s športom
2. člen
Besedilo 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško se
spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"Izvajalci letnega programa športa lahko kandidirajo le za tiste vsebine programa športa, ki
so na osnovi sprejetega letnega programa športa navedene v javnem razpisu:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v
šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. Programi morajo po kakovosti in obsegu
zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo
vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.
Sofinancira se 30-urni športni program in Ciciban planinec (najmanj 5 poldnevnih izletov).
2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine je dejavnost šoloobveznih otrok in mladih od 15.
do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa predvsem zaradi
izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja primernih psihofizičnih sposobnosti, preprečevanja
zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja potreb po igri in tekmovalnosti.
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Programi športa, ki se sofinancirajo:
- Zlati sonček, Krpan in naučimo se plavati,
- šolska športna tekmovanja.
- 80-urni programi vadbe (minimalno število udeležencev je 15),
- izvedba 5 - dnevnega smučarskega tečaja (skupina 8 – 12 udeležencev),
- izvedba planinskega tabora, planinske šole in Mladi planinec
- Šolska košarkaška liga.
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se vključujejo
otroci od 6. do 15. leta in od 15. do 20. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi
lahko postali vrhunski športniki in ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih
panožnih zvez.
Upravičencem se sofinancira delo strokovnega kadra, materialni stroški in stroški tekmovanj.
Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mladinskega
razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom.
4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni
skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno
socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba,
tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Sofinancira se strokovni kader za 30 - 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10
mladih, in najemnina za objekt.
5. Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k
popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter
integriteti osebnosti.
Sofinancirajo se 80-urni programi vadbe in najem objekta. V skupini mora biti najmanj 20
udeležencev.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so
pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih
panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Klubi, ki
kandidirajo za ta sredstva, morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira delo strokovnega kadra, materialni
stroški in stroški tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s
statusom športnika državnega razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s
točkovnim sistemom.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika perspektivnega,
mednarodnega ali svetovnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih
iger. V te programe so vključeni kategorizirani športniki, ki trenirajo v domačem klubu ali
društvu. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – Združenja
športnih zvez Slovenije.
8. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani s ciljem ohranjati in izboljševati
celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti ter s temi motivi pritegniti čim večje število
ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Sofinancirajo se 80 – ur programi (minimalno število udeležencev je 20), udeležbo na
različnih rekreativnih tekmovanjih, sodelovanje v rekreativnih ligah, organizacijo planinskih
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izletov, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa poleg
najemnine tudi strokovni kader.
9. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba
na različnih tekmovanjih.
10. Šport upokojencev
Športna dejavnost upokojencev je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, razvedrilu in tekmovanju upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba
na različnih tekmovanjih.
11. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev
Športne prireditve so organizirana športna srečanja, občinska športna tekmovanja in
organizacija občinskih lig. Lokalna skupnost sofinancira društvom ali klubom, ki so prijavili
program izvedbe občinske lige, občinskih in drugih športnih srečanj, dejanske stroške
organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke.
12. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe
vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih
zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport. Na ravni lokalne skupnosti
se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in
sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik) in
izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence). Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija največ
petim udeležencem za posamezno obliko izobraževanja.
13. Izgradnja in obnova športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena obnovi in izgradnji športnih objektov, ki so skupnega
pomena.
14. Najem in vzdrževanje športnih objektov
Denarna sredstva so namenjena društvom, ki plačujejo najemnino za športne objekte in
društvom, ki športne objekte samostojno vzdržujejo.
15. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne, predvsem pa
uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Sofinancirajo se lahko projekti, ki zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
prakso, oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih
financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
16. Založniška dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih
športnih publikacij.
Sofinancira se lahko izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij.
17. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov,
financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Sofinancirajo se informacijske baze za potrebe lokalnih skupnosti in nakup tehnologije.
18. Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, povezanih s športom
Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinske športne zveze
oziroma zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne športne zveze združene v OKS-ZŠZ
kot osrednje krovne športne organizacije in drugih zvez. Na področju športa delujejo na
državni in lokalni ravni tudi zavodi in druge institucije. Vse te institucije za svoje osnovno
delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov
zaposlenih.
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni."
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3. člen
Besedilo "Priloge: Sistem točkovanja posameznih športnih programov" se spremeni in
dopolni tako, da se glasi:

"Priloga: SISTEM TOČKOVANJA POSAMEZNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma
programov, v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov
4. skupina: izvajalci miselnih iger
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost
(množičnost) in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije«
(OKS-ZŠV);
– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
– uvrstitve na državnem prvenstvu.

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov

Ciciban planinec

- 5 poldnevnih pohodov
- najmanj 15 udeležencev

Skupina:
nad 15 udeležencev ..…….... 20 T

Športne dejavnosti

- 30 ur/letno
- najmanj 15 udeležencev

Vsak izvajalec programa…..… 2 T

2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Programske vsebine

Organizacijska oblika- program

Skupina:
50 – 100 udeležencev………..5 T
101 – 200 udeležencev……. 10 T
nad 200 udeležencev……....15 T

Zlati sonček in Krpan

Naučimo se plavati
(1. razred)

Vrednost elementov

15 urni tečaj

- 0,5 T /udeleženec
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Organizacija šolskih
tekmovanja, orientacijskega
teka

- ekipno ali posamezno

- vsako tekmovanje 10 T

- najmanjše število udeležencev
je 20

Skupina:
20 – 50 udeležencev……….10 T
nad 50 udeležencev……….20 T

Mladi planinec
Planinska šola
Organizacija planinskega
tabora
Udeležba na šolskih
tekmovanjih nad osnovnim
nivojem

Interesna vadba
šoloobveznih otrok in
mladine
Organizacija smučarskega
tečaja

ekipa ali posamezniki

Vsak udeleženec:
- medobčinsko.…………..….0,1 T
- regijsko……………….…….0,3 T
- državno…………….……….0,5 T
Skupina:
15 – 30 udeležencev……….20 T
31 – 45 udeležencev……….30 T
46 – 60 udeležencev……….40 T
61 – 90 udeležencev……….50 T
nad 90 udeležencev……….60 T

- 80 ur/letno
- najmanj 15 udeležencev
- 5 dnevni smučarski tečaj
- sodelovanje v ŠKL

Vsak izvajalec programa……. 2 T
ŠKL ……………..…….…do 300 T

ŠKL

3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športniki po merilih OKS se ovrednotijo za vsako obdobje posebej in sicer:
- športnik mladinskega razreda ……………………
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

Vrednost elementov
Posamezni športniki:
- regijski nivo………….......... 1 T
– državni nivo.. …….………. 2 T
Ekipe:
- regijska liga ……………….. 15 T
- II. državna liga …………….. 20 T
- I. državna liga……………… 30 T

150 urni programi
Udeležba na tekmovanjih

2T

- ekipa ali posamezniki

Strokovni kader:
-volontersko ………….……… 2 T
- pogodbeno …..................... 4 T
- profesionalno………............ 6 T
Ostali kader:
-volontersko……..….……...... 1 T
- pogodbeno …. …….…........ 2 T
- profesionalno……............... 3 T
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4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)
Programske vsebine
30 - 80 urni programi

Organizacijska oblika - program
- največ 10 udeležencev na
skupino
- najem športnih objektov

Vrednost elementov
Skupina ………………………. 10 T
Strokovni kader ……………… 5 T
Najem objekta ……………….. 20 T

5. Športna dejavnost študentov
Programske vsebine
80 urni programi

Organizacijska oblika - program
- 80 ur/letno
- najmanj 15 udeležencev
- najem športnih objektov

Vrednost elementov
Skupina:
15 – 30 udeležencev………10 T
nad 30 udeležencev……....20 T
najem objekta …………….. 20 T

6. Kakovostni šport
Športniki po merilih OKS se ovrednotijo za vsako obdobje posebej in sicer:
- športnik državnega razreda ………………………
Programske vsebine

3T

Organizacijska oblika - program

Ekipe:
- regijska liga …………….. 20 T
- II. državna liga ………….. 40 T
- I. državna liga …………… 100 T

150 urni programi
udeležba na tekmovanjih

Vrednost elementov
Posamezni športniki:
- regijska liga …………...... 1 T
- II. državna liga ….………. 2 T
- I. državna liga…………… 3 T

- ekipa ali posamezniki

Strokovni kader:
-volontersko ……….……… 2 T
- pogodbeno ..................... 4 T
- profesionalno……............ 6 T
Ostali kader:
-volontersko…..….……...... 1 T
- pogodbeno . …….…........ 2 T
- profesionalno…............... 3 T

7. Vrhunski šport
Olimpijskega komiteja Slovenije trikrat na leto objavi seznam kategoriziranih športnikov. Kategorizirani
športniki se ovrednotijo za vsako obdobje posebej in sicer:
- športnik perspektivnega razreda ……….………..

1T

- športnik mednarodnega razreda ………….……..

2T

- športnik svetovnega razreda …………….……….

3T
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8. Športna rekreacija
Programske vsebine
80 urni programi

Organizacijska oblika - program
- 80 ur/letno
- najmanjše št. udeležencev je 20

Vrednost elementov
Skupina:
20 – 40 udeležencev…..........
41 – 60 udeležencev…..........
61 – 80 udeležencev ………..
81 – 100 udeležencev……….
nad 100 udeležencev……….

10 T
20 T
30 T
40 T
50 T

Vsak izvajalec programa …... 1 T
Vsaka sekcija nad 20............. 10 T

sodelovanje v rekreativnih
ligah in na tekmovanjih

- trajanje lige najmanj 4 mesece
- najmanjše št. udeležencev je 10

Tekmovanje:
v občini ………………………. 5 T
izven občine ………..……….. 10 T
Rekreativna liga:
v občini ……………..….…….. 20 T
izven občine ………………… 25 T

Organizacija pohodov v
Občini Laško

- najmanj 20 udeležencev

- vsak pohod ………………… 5 T

9. Šport invalidov
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

80 urni programi

- 80 ur/letno
- najmanjše št. udeležencev je 20
- najem športnih objektov

Udeležba na tekmovanjih

- ekipa ali posamezniki

Organizacija tekmovanja

- ekipa ali posamezniki

Vrednost elementov
Skupina:
20 – 50 udeležence…........... 10 T
51 – 100 udeležencev ……… 20 T
nad 100 udeležencev………. 30 T
Vsak udeleženec:
- občinsko ..……….…………. 1 T
- regijsko……………..………. 2 T
- državno..………….………… 3 T
- vsako tekmovanje 20 T

10. Šport upokojencev
Programske vsebine

Organizacijska oblika - program

80 urni programi

- 80 ur/letno
- najmanjše št. udeležencev je 20
- najem športnih objektov

Udeležba na tekmovanjih

- ekipa ali posamezniki

Organizacija tekmovanja

- ekipa ali posamezniki

Vrednost elementov
Skupina:
20 – 50 udeležence…........... 10 T
51 – 100 udeležencev ……… 20 T
nad 100 udeležencev………. 30 T
Vsak udeleženec:
- občinsko ..……….…………. 1 T
- regijsko……………..………. 2 T
- državno..………….………… 3 T
- vsako tekmovanje 20 T
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11. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev
Športne prireditve, ki se izvajajo na območju občine Laško, 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 državnem nivoju.
3. Organizacija občinske lige
Je organizirana oblika tekmovanj, ki traja najmanj 5 mesecev. Liga je lahko razdeljena tudi na več
delov (npr. spomladanski in jesenski del).
Katera prireditev spada v katero skupino, določi komisija. Pri točkovanju komisija upošteva
tradicionalnost prireditev in tekmovanj in njihovo dosedanjo izvedbo (promocijski material, različna
poročila, objava rezultatov,…). Sofinanciranje se izvede na podlagi točkovanja določenega v spodnji
tabeli.
Prireditev
Promocijske prireditve
Tekmovanja ekip in posameznikov
Organizacija občinske lige

Število točk
10 - 60
10 - 40
50 - 250

12. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Programske vsebine
a) osnovno izobraževanje
(pridobitev izobrazbe)
b) dopolnilno izobraževanje

Organizacijska oblika - program
- za naziv vaditelj, inštruktor, sodnik
- za naziv trener
- licenčni seminarji vaditelj, trener
- licenčni seminarji sodniki

Vrednost elementov
- 20 T /posameznik
- 30 T /posameznik
- 10 T /posameznik
- 5 T /posameznik

* Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija največ petim udeležencem za posamezno obliko
izobraževanja

13. Izgradnja in obnova športnih objektov
Na podlagi prijav in točkovanja, komisija naredi prioritetni vrstni red do porabe razpoložljivih sredstev.
Investicija je bil prijavljena že v lanskem letu, vendar ni prišla na vrsto
Investicija je bil prijavljena že v lanskem letu, vendar ni bila dokončana
Predračuni za določeno investicijo
Pomen investicije
Nujnost obnove ali izgradnje

10 T
20 T
30 T
do 100 T
do 100 T

14. Najem in vzdrževanje športnih objektov
Društvom, ki plačujejo najemnine za športne objekte (razen dvorane Tri lilije), je namenjeno do 50 %
sredstev iz te proračunske postavke. Osnova je fotokopija sklenjene pogodbe za najem objekta.
Najemnine se seštejejo in delijo z razpoložljivimi sredstvi (1 EUR = 1T) Najemnine za objekte izven
Občine Laško se lahko štejejo polovično (1 EUR = 0,5 T). Do sofinanciranja najema športnih objektov
niso upravičena društva, ki najete športne objekte tržijo, in društva, ki so se prijavile na posamezne
vsebine razpisa, kjer je najemnina objekta že vključena.
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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.
Objekt
Notranji prostori (materialni stroški)
Travnate površine
Ostale površine

Točke/m2
5
2
0,5

15. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
Število točk na raziskavo
Program
Celotna izvedba (meritve, obdelava rezultatov in interpretacija)
znanstveno-raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa v
občini Laško
Meritve in obdelava podatkov znanstveno-raziskovalnega dela,
pomembnega za razvoj športa v občini Laško
Izvedba meritev za izdelavo znanstveno-raziskovalnega dela,
pomembnega za razvoj športa v občini Laško

1. leto

2. leto

3. leto

20

15

10

10

5

-

5

-

-

16. Založniška dejavnost
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z
opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
Naziv programa
Strokovna literatura
Občasne publikacije
Propagandno gradivo

Število točk
5
2
1

17. Informacijski sistem na področju športa
Vrsta sistema
Vodenje informacijskega sistema
Izdelava programa
Izdelava in vzdrževanje lastne spletne aplikacije
Nakup tehnologije za šport
Uporaba drugih spletnih aplikacij

Število točk
5
4
3
2
1

18. Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, povezanih s športom
Vrsta sistema
Član s plačano članarino
Registriran član kot tekmovalec pri panožni zvezi
Društvo
Status delovanja v javnem interesu
Panoga

Število točk
1
2
100
50
25

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 007 - 09/2010
Laško, dne

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek
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