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NASLOV: Odlok o sofinanciranju programov in področji letnega programa športa v Občini
Kobarid
1. UVOD
Področje športa je v Občini Kobarid na lokalnem nivoju poleg prej veljavnega Zakona o športu,
urejal Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (Uradni list RS, št.
57/2008) (v nadaljevanju: pravilnik) z dne 10. junij 2008. Pravilnik je opredeljeval postopek
izvedbe javnega razpisa, športna področja, ki so bila sofinancirana ter merila. Dne 30. maja 2017
je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), v katerem je v tretji točki 16.
člena določeno, da občinski svet sprejme odlok, v katerem so opredeljeni izvajalci LPŠ, športni
programi in področja LPŠ, merila in pogoji za izbiro in sofinanciranje izvajalcev LPŠ, način
določitve višine sofinanciranja, sklepanja pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami.
Odlok je podlaga za objavo javnega razpisa na področju športa.
Odlok bo v celoti nadomestil Pravilnik, ki bo z dnem sprejetja odloka prenehal veljati.
V proračunu Občine Kobarid letno zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov športa z
javnim razpisom. V Proračunu za leto 2018 je na postavki »1890 – Športna društva - razpis«
zagotovljenih 25.300,00 EUR.
1.1. Pravni predpisi in ocena stanja
Predlog Odloka je usklajen s trenutno veljavno zakonodajo s področja športa in sicer z:



Zakonom o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17),
Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023,

ter Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
1.2. Cilji in načela
Cilj sprejema odloka je uskladitev z veljavno zakonodajo.
Občina Kobarid s sprejetjem odloka zasleduje naslednja načela, določena v Zakonu o športu in
Resoluciji o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023:
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 vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca lokalne skupnosti ne
glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost,
 vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju,
 varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednost in izogibanje nepoštenemu doseganje
rezultatov,
 skrb za trajnostni razvoj,
 spodbujanje športnega obnašanja.
S predlaganim odlokom ne posegamo v že utečen sistem razdeljevanja proračunskih sredstev za
področje športa, saj je tudi trenutno veljaven Pravilnik že predpostavljal programe športa,
merila in kriterije za razdelitev sredstev. Od leta 2008 dalje, ko je bil sprejet Pravilnik se je med
društvi in klubi že ozavestil način razdelitve proračunskih sredstev, tako da v zadnjih letih
pritožb na odločitve skorajda ni bilo. Z novim odlokom je, kot posledico sprejema novega
zakona, potrebno še podrobneje določiti pogoje in postopke za pridobitev proračunskih sredstev
s področja športa ter nadzora nad porabo. Z odlokom se podrobneje opredeli postopek javnega
razpisa, vsebina, ravnanje z vlogami, sklepanje pogodb in delo strokovne komisije. Merila, pogoji
in kriteriji za vrednotenje programov in področji športa se spreminjajo glede na določbe
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki določajo vsa, v odlok vključena, izhodišča
in parametre za vrednotenje športnih programov. Merila niso novost glede na dosedanji sistem
dodeljevanja, saj se je tudi v skladu s Pravilnikom dodeljevalo sredstva s podobnimi kriteriji
(strokovni kader, objekt, izobraževanja,...). Več pozornosti bodo prijavitelji morali posveti
prijavljenim področjem in starostnim skupinam, saj predlagani odlok predvideva uvedbo novih
področji, ki jih zahteva zakonodaja s področja športa (npr. šport starejših). Potrebno bo tudi
dosledno upoštevati registracijo športnikov pri NPŠZ, kategorizacijo, doseženo izobrazbo
strokovnih delavcev,.. pri izbiri programov za sofinanciranje bodo veljavni le uradno objavljeni
podatki in podatki NPŠZ. S sprejemom odloka se ponovno uvaja sofinanciranje športnih
prireditev za izvajalce, s sedežem oz. organizacijsko enoto v Občini Kobarid.
1.3. Ocena finančnih in drugih posledic
Sam sprejem odloka nima finančnih posledic za proračun. Sredstva, ki bodo z javnim razpisom
razdeljena med vlagatelje, so v obsegu, kot ga predvideva proračun.
2. BESEDILO ČLENOV:
Glej prilogo.
3. OBRAZLOŽITEV:
3.1.

Obrazložitev posameznih členov odloka

1. člen – Splošna določba
V splošnih določbah se opredli kaj odlok določa, kako se zagotavljajo sredstva in kako se
zapisujejo v besedilu uporabljeni izrazi.
2. člen – Uporaba kratic in izrazov
Opredeli se pomen kratic in izrazov.
3. člen – Splošna načela delovanja v športu
Navede se načela delovanja v športu.
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4. člen – Javni interes v športu
Opredeli se kaj obsega javni interes na področju športa v občini in način uresničitve.
5. člen – Športni programi
Navede se športne programe.
6. člen – Druga področja letnega programa športa
Opredeli se katera so druga področja letnega programa športa.
7. člen – Izvajalci športnih programov
Določi se, kateri so izvajalci športnih programov in njihov način delovanja.
8. člen – Pravica do sofinanciranja
Določi se pogoje, ki jih morajo izvajalci zagotavljati, v kolikor želijo pridobiti pravico do
sofinanciranja.
9. člen – Letni program športa v občini
Navede se kaj opredeljuje letni program športa, kaj določa, ter kdo sprejme letni program športa.
10. člen – Merila za vrednotenje in izbor programov ter področji športa
Določeno je, da so merila priloga in sestavni del odloka.
11. člen – Merila pri izbiri in sofinanciranju programov ter področji
Opredeljeno je, katera merila se uporabljajo pri izbiri in sofinanciranju programov.
12. člen – Postopek sofinanciranja
Odlok v členu opredeljuje način dodelitve sredstev.
13. člen –Komisija
Opredeljen je način dela komisije.
14. člen – Naloge pristojnega organa
Navede se naloge, ki so potrebne, da se pravilno izvede postopek dodeljevanja sredstev.
15. člen – Javni razpis
Opredeljeno je, katere določbe naj javni razpis vsebuje.
16. člen – Prijava na javni razpis
Odlok v tem členu navaja, kaj naj prijava vsebuje, kako postopati v primeru, ko prijavitelj prijavi
več programov in kako je z dopolnitvijo.
17. člen – 19. člen – Ovojnica, Odpiranje prijav, Poziv k dopolnitvi
Navedeni so zahtevani postopki pri oddaji prijave, odpiranju prijave ter dopolnitvi.
20. člen – Ocenjevanje in vrednotenje prijav
Opredeli se delo komisije pri ocenjevanju in vrednotenju prijav.
21. in 22. člen – Odločba in Ugovor zoper odločbo
Določi se izdajo odločbe v upravnem postopku in možnost ugovora z določitvijo predmeta
ugovora.
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23. člen – Objava rezultatov javnega razpisa
Člen določa, katere podatke se objavi na spletni strani občine.
24. člen – Pogodba
Odlok v tem členu določi pripravo in izdajo pogodbe z obveznimi sestavinami.
25. člen – Spremljanje izvajanja LPŠ
Člen določa obveznosti izbranih prijaviteljev pri izvajanju LPŠ in nadzor nad izvajanjem pogodb.
26. člen – Športni objekti in površine za šport
Opredeljeno je, kaj so športni objekti in površine za šport.
27. člen – Prednost pri uporabi
Odlok v tem členu definira, kdo in kateri programi imajo prednost pri uporabi.
28. člen – Dolžnost izvajalcev LPŠ
Opredeljene so dolžnosti izvajalcev LPŠ.
29. člen – Izguba pravice do sofinanciranja
Navedeni so primeri, kdaj izvajalec izgubi pravico do sofinanciranja.
30. člen – Nadzor nad porabo sredstev
Določeno je, kdo opravlja nadzor nad izvajanjem programov in namensko porabo dodeljenih
sredstev.
31. - 33. člen – Končne določbe
Določi se prenehanje veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid,
prehodno obdobje za tretjo alinejo prvega odstavka 8. člena ter začetek veljavnosti odloka - 15.
dan po objavi v Uradnem listu RS.
4. Mnenje pristojnega odbora
Predmetno zadevo je na svoji seji dne 20. marca 2018 obravnaval Odbor za turizem in šport
Občine Kobarid. Soglasno so potrdili sklep, da Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu
svetu Občine Kobarid, da sprejme predlagani predlog Odloka o sofinanciranju programov in
področji letnega programa športa v Občini Kobarid, v prvi obravnavi.
5. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kobarid sprejeme predlagani predlog Odloka o sofinanciranju programov
in področji letnega programa športa v Občini Kobarid, v prvi obravnavi.
Priloga:
- Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področji letnega programa športa v
Občini Kobarid.

Župan Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

