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1393. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža, Stran 3973.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 7. 4. 
2011 sprejel

P R A V I L N I K  

o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža

1. člen

S tem pravilnikom se spreminjata Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07) in Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju 
športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 51/10).

2. člen

Za 2. členom pravilnika se doda novi člen 2.a, ki se glasi:

»2.a člen

Upravičenci, ki se prijavljajo za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu občine, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

– izvajati morajo programe, ki so v Letnem programu športa; 

– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov; 

– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine; 

– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine Straža; 

– v tekočem letu morajo za občane na domačem področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma prireditev; 

– skozi vse leto morajo upravičenci aktivno sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira občina; 

– redno morajo poročati o svoji dejavnosti občini in pošiljati članke o za objavo v občinskem glasilu Stražan.

3. člen

Za 5. členom pravilnika se doda novi 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

Občina sofinancira skupine športov, ki so v javnem interesu po posameznih prednostnih skupinah. Število točk, ki jih prejme za posamezno skupino, se množi s pripadajočimi 
faktorji.

+-----------------------------------------------+--------------+ 

|1. skupina: raft, kajak kanu, nogomet,         |    faktor 1.5| 

|košarka:                                       |              | 

+-----------------------------------------------+--------------+ 

|2. skupina: balinanje, odbojka, karate,        |              | 

|atletika, judo:                                |              | 

+-----------------------------------------------+--------------+ 

|lokostrelstvo, gimnastika, plavanje, rokomet   |    faktor 1.0| 

+-----------------------------------------------+--------------+ 

|3. skupina: ostali športi                      |  faktor 0,5.«| 

+-----------------------------------------------+--------------+

4. člen

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 621-2/2010-12

Page 1 of 2Uradni list Republike Slovenije

20.12.2011http://www.uradni-list.si/1/content?id=103289



Straža, dne 7. aprila 2011

Župan  
Občine Straža  
Alojz Knafelj l.r.

Na vrh

<< Nazaj
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