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ZADEVA: Umik amandmaja, vložitev novega in uskladitvenih amandmajev k predlogu 

Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Ljubljana 

 
 
Umikam amandma št. 4, ki sem ga vložil dne 20. 12. 2007 k 40. členu predloga Pravilnika o 
merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana, uvrščenem na dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pod 
točko 11, in k navedenemu predlogu akta vlagam novi amandma k 40. členu in dva 
uskladitvena amandmaja, ki se glasijo:   
 
 
AMANDMA k 40. členu: 
 
40. člen se nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 

»40. člen 

(merila za dodelitev sredstev) 

 
Sofinancira se delovanje športnih društev oziroma zvez športnih društev, ki so bili 
ustanovljeni pred letom, za katerega je objavljen razpis. 
 
 
Merilo Opis merila Število točk 

delovanja 
Velikost športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnih društev s sedežem v MOL, ki z izjavo 
potrdijo, da bodo v letu 2008 izvajala svoje programe 
v okviru zveze športnih društev. (0-25 točk delovanja) 
Povprečno število zaposlenih kadrov, ki bodo v letu 
2008 opravljali naloge na področju poslovodenja. (0-
15 točk delovanja) 

0 – 40 



Program športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnih panog, ki jih zveza športnih društev 
izvaja v okviru športnih društev oziroma število 
športnih panog, ki jih izvaja športno društvo. (0-10 
točk delovanja) 
Za koliko starostnih skupin se izvajajo programi 
športnega društva oz. zveze športnih društev. (0-10 
točk delovanja) 
V koliko pojavnih oblikah športa se izvajajo programi 
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, športna 
vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, in 
športna rekreacija). (0-10 točk delovanja) 

0 – 30 

Podpora na področju 
poslovodenja 

Obseg podpore, ki se izvaja za športna društva na 
področju izvajanja nekaterih poslovnih funkcij 
(podpora trženju, ravnanje s financami, 
računovodenje, ravnanje s kadri). (0-20 točk 
delovanja) 

0 – 20 

Pomen športnih 
društev oziroma zvez 
športnih društev  

Število športnikov oz. ekip, ki nastopajo v 
mednarodnih tekmovalnih sistemih. (0-10 točk 
delovanja) 

0 – 10 

 
 
Vloge, ki zberejo najmanj 60 od 100 točk delovanja, se uvrstijo v sofinanciranje področja 
delovanja športnih društev in zvez športnih društev. 
 
Razdelitev sredstev za vloge, ki so se uvrstile v sofinanciranje področja delovanja športnih 
društev in zvez športnih društev, se izvede na podlagi zmnožka točk delovanja, dobljenih z 
merili za dodelitev sredstev in predvidenega povprečnega števila zaposlenih v letu 2008, ki 
bodo opravljali naloge na področju poslovodenja. Rezultat zmnožka posamezne vloge 
predstavlja vrednost, ki je podlaga za dodelitev sredstev posamezni vlogi. Vrednost točke 
delovanja se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju »Delovanje športnih 
društev in zvez športnih društev« deli z vsoto točk delovanja vseh vlog, dobljenih z 
zmnožkom.«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Amandma predlagam, ker želimo natančneje opredeliti pogoje za sofinanciranje delovanja 
športnih društev in njihovih zvez. S tem bomo spodbudili izvajalce letnega programa športa k 
vzpostavljanju centrov poslovodenja, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu poslovanju 
športnih društev. Poleg tega bo MOL na področju delovanja društev in zvez športnih društev 
ustvaril pogoje za učinkovitejše uresničevanje javnega interesa na področju športa v MOL. 
 
V MOL želimo natančneje opredeliti merila za dodelitev sredstev za delovanje športnih 
društev in njihovih zvez. Prednost bodo imeli izvajalci letnega programa športa, ki bodo na 
sredstva za delovanje kandidirali v »konzorcijih« in s programi vseh pojavnih oblik športa 
(šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USKLADITVENI AMANDMA št. 1: 
 
 
V 9. členu se prva alineja 2. točke nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 
» - delovanje športnih društev in zvez športnih društev,«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Uskladitveni amandma vlagam na podlagi 138. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, ker je bilo po sprejemu amandmaja št. 3 k 39. členu predlaganega akta na 
12. seji MS MOL dne 20.12.2007 ugotovljeno, da so zaradi sprejetega amandmaja 
posamezne določbe predloga akta med seboj neusklajene. Zato predlagam ta amandma za 
medsebojno uskladitev določb 9. in 39. člena predlaganega akta. 
 
 
 
 
 
 

 
USKLADITVENI AMANDMA št. 2: 
 
 
V IV. poglavju 2. Razvojne in strokovne naloge v športu se naslov 8. točke nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
 
»8. Delovanje športnih društev in zvez športnih društev«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Uskladitveni amandma vlagam na podlagi 138. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, ker je bilo po sprejemu amandmaja št. 3 k 39. členu predlaganega akta na 
12. seji MS MOL dne 20.12.2007 ugotovljeno, da so zaradi sprejetega amandmaja 
posamezne določbe predloga akta med seboj neusklajene. Zato predlagam ta amandma za 
medsebojno uskladitev določb besedila naslova 8. točke v poglavju IV.2. Razvojne in 
strokovne naloge v športu in 39. člena predlaganega akta. 
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