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I.

Uvod

Na lokalnem nivoju ureja področje športa v občini Divača Odlok o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 29/15, 11/1), katerega sestavni del so tudi Merila za izbor in sofinanciranje
programov športa v občini Divača. Dokument je bil sprejet na podlagi takrat veljavnega Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98). V letu 2014 je v veljavo stopil nov Nacionalni program
športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 in njegov Izvedbeni načrt.
24. junija 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 – v nadaljevanju:
Zakon). Skladno z novim Zakonom je potrebno na lokalni ravni pristopiti k spremembi
dokumentov, ki na lokalnem nivoju urejajo področje športa.
Na podlagi navedenega je pripravljen predlog besedila novega odloka, za katerega se predlaga
naslednje poimenovanje: Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača (v
nadaljevanju: Odlok).
Predlagani odlok bi v celoti nadomestil dosedanji Odlok o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 29/15, 11/1), saj se ocenjuje, da so spremembe preveč obsežne, da bi se uporabilo le
spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka, saj bi v tem primeru dobili najbrž za uporabnike
nepregleden in težko razumljiv dokument.
Predlagani Odlok bo Občinskemu svetu predložen v dveh obravnavah.

II.







III.

Pravna podlaga
Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2), (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo (UPB-2), 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US);
Zakon o športu (ZŠpo-1), (Uradni list RS, št. 29/17);
Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(NPS), (Uradni list RS, št. 26/14);
Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023;
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15),

Obrazložitev

Državni zbor RS je 30. 5. 2017 sprejel nov Zakon o športu, ki je objavljen v Uradnem listu RS
št. 29/17. Nov Zakon v 16.členu določa, da občinski svet lokalne skupnosti z odlokom
podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa,
podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na
lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja
letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Skladno s prehodnimi določbami Zakona (98.člen) mora lokalna skupnost odlok sprejeti
najkasneje v roku enega leta od uveljavitve Zakona.
Odlok je podlaga za oblikovanje Letnega programa športa v občini in posledično izvedbo
javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev programov na področju športa.
Predlog Odloka bi v celoti nadomestil dosedanji Odlok o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 29/15, 11/1). Besedilo predloga je usklajeno z določili novega Zakona, predhodno je
bilo obravnavano s strokovnimi službami vseh štirih občin Krasa in Brkinov. S sprejemom
novega Odloka bo dosedanji Odlok prenehal veljati. Enako bodo spremenjena tudi merila in
kriteriji. V želji, da bi dosegli z novimi merili in kriteriji dobro vseh, tako izvajalcev programov
športa kot lokalne skupnosti, da bi dobro uresničevali javni interes na področju športa ter
gospodarno in odgovorno ravnali z javnimi sredstvi, se predlaga izvedba postopka sprejema
Odloka na ta način, da Občinski svet sprejme besedilo Odloka, medtem ko so merila, po katerih
se vrednosti posamezne programe športa v okviru letnega programa športa v občini, oblikuje
kot del razpisne dokumentacije javnega razpisa na področju športa v občini. Merila bi
oblikovala komisija, ki jo bo imenovala županja. Merila bodo javno objavljena v razpisni
dokumentaciji in tako dostopna vsem zainteresiranim izvajalcem programov športa. Na ta način
bi lahko v bodoče postopoma oblikovali merila, ki bi bila zadovoljiva v dobro vseh.
Cilji in načela:
S sprejetjem Odloka bo lokalna skupnost zagotovila zakonito delovanje v delu, ki se nanaša na
sofinanciranje letnega programa športa.
Občina želi s predlogom Odloka zasledovati načela, določena v Zakonu o športu in v Resoluciji
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-20123:
 vzpostavljanje možnosti za ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca Republike
Slovenije ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost
ali katerokoli drugo osebno okoliščino;







vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem
okolju;
varstvo in krepitev moralnih in etičnih vrednot in izogibanje nepoštenemu doseganju
rezultatov;
skrb za varstvo športne dediščine;
skrb za trajnostni razvoj;
spodbujanje športnega obnašanja.

Občina želi zagotavljati javni interes v športu, ki ga bo, skladno z Zakonom, določila v
občinskem letnem programu športa.
Vodilo pri oblikovanju predloga Odloka je bilo prvenstveno to, da je nov Odlok v celoti
usklajen z zakonskim določbami in zahtevami Nacionalnega programa športa (navedba
športnih vsebin, ki so predmet sofinanciranja, priprava in sprejem letnega programa športa,…)
in usklajen je postopek izbora izvajalcev letnega programa športa.
Ocena finančnih in drugih posledic:
V občinskem proračunu so bila že sedaj vsako leto namenjena sredstva sofinanciranju
programov športa, v okviru javnega razpisa, kakor tudi sredstva za investicije in vzdrževanje
športne infrastrukture v občini ter za različne druge spremljevalne programe na področju športa
(Projekt Športnik Krasa in Brkinov,..).
Sprejem Odloka ne določa obsegov in/ali namenov finančnih sredstev za področje športa, zato
sprejem ne prinaša dodatnih finančnih posledic za proračun, saj so nameni in obsegi za podr0oje
športa že določeni v sprejetem proračunu. Finančna sredstva bodo potrebna za uradno objavo
sprejetega besedila Odloka.
Predlog sklepa in obrazložitev po členih

IV.

Predlog besedila Odloka je sestavljen iz petih delov in triindvajsetih členov.
Pravna podlaga za sprejem Odloka izhaja prvenstveno iz Statuta Občine Divača v
povezavi z zakonodajo s področja športa, ki določa lokalni skupnosti skrb in pristojnosti
na področju športa ter razčlenjuje naloge in pristojnosti s področja športa.
Naslov Odloka izhaja iz vsebine novega Zakona o športu in iz naslova obstoječega
Odloka, ki ga bo predlagani Odlok nadomestil v celoti – dodana je še razširitev s
pojasnilom o vsebini Odloka. Širši naslov se v večji meri predlaga zaradi lažjega in
jasnejšega prepoznavanja spremenjenega Odloka pri nadaljnji uporabi .
I. del: SPLOŠNE DOLOČBE
-

1. člen določa namen Odloka, opredeljuje zagotovitev javnih sredstev in pojasnjuje
uporabo slovnično kategorije v besedilu Odloka;
2. člen določa javni interes lokalne skupnosti na področju športa;

II. del: ŠPORTNI PROGRAMI IN IZVAJALCI
-

3. člen določa programe in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom
športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
4. člen pojasnjuje dokument - letni program športa – ki ga mora sprejeti lokalna
skupnost;
5. člen splošno opredeljuje zunanje in notranje športne površine ter prednostni red
pri koriščenju le-teh za izvajanje športnih programov;

-

-

v 6. členu je določeno kdo se lahko uvršča med izvajalce LPŠ, kar pomeni pogoje
za sodelovanje na javnem razpisu za področje športa; pri temu členu je potrebno
izpostaviti možnost izbire pri snovanju Odloka: v Odlok se lahko vnese določilo, da
so lahko izvajalci LPŠ na lokalnem nivoju vsi možni izvajalci, ki jih dopušča Zakon
o športu in se nato lahko v LPŠ za posamezno leto določi možne izvajalce za tisto
leto ali pa se Občina že v pripravi besedila Odloka odloči katere izmed možnih
potencialnih izvajalcev, ki jih dopušča Zakon o športu, bo zapisala v Odlok in jim
omogočila možnost kandidature za izbor za izvajalca programa športa in za
sofinanciranje športnih programov. Zakon dopušča široke možnosti in pestrost
izvajalcev. Predlog Odloka, ki je predložen, omejuje izbor izvajalcev skladno s
pobudami na OS in pobudami lokalnih športnikov, da se izbor omeji in zoža le na
delujoče izvajalce s sedežem v občini; sosednje občine imajo različno predlagano;
v 7.členu besedilo prinaša pogoje za pridobitev pravice do možnosti pridobitve
sofinancerskih sredstev na javnem razpisu na področju športa;

III. del: POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV LPŠ IN SOFINANCIRANJA LPŠ
-

-

8. člen začenja novo poglavje in prinaša začetek izvedbe postopka javnega razpisa,
ki se začenja z imenovanjem strokovne komisije(imenovanje, sestavo, naloge,…);
9. člen opisuje postopek javnega razpisa, ki pomeni osrednje dejanje izvajanja LPŠ;
10. člen opredeljuje postopek in vsebino razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Bistvena novost, ki jo prinaša je v tem, da opredeljuje, da so merila in kriteriji za
vrednotenje programov športa vključeni v razpisno dokumentacijo. Pripravi jih
strokovna komisija. Ta način naj bi prinesel tudi možnost, da se glede na nove
kriterije in merila le-ta lahko spreminjajo in usklajujejo s prakso, ki jo bodo javni
razpisi prinesli. Zelo težko je napovedati in oceniti kako bo neko merilo delovalo v
praktičnem izračunu vrednotenja in kaj bo to prineslo posameznim izvajalcem LPŠ
v primerjavi z obstoječim sistemom vrednotenja. Glede na številne spremembe, ki
jih prinaša nov Zakon o športu je mogoče pričakovati velike spremembe. Zato se
tudi predlaga, da se merila in kriteriji postopoma oblikujejo preden jih sprejmemo
kot del Odloka, ki ga sicer lahko nato spreminja samo postopek sprejemanja
dopolnitev in sprememb Odloka na sejah OS;
11.člen opisuje in določa izvedbo postopka javnega razpisa na področju športa;
12.člen opredeljuje možnost poziva k dopolnitvi nepopolnih vlog, ki bi jih vložili
ponudnik na javni razpis;
13. člen določa postopek izdaje odločbe o izbiri izvajalcev LPŠ in sofinanciranja
programov športa izbranih izvajalcev;
14. člen prinaša besedilo o možnosti pritožbe ponudnikov, ki se ne strinjajo z
odločitvijo strokovne komisije; pritožba ne zadrži nadaljevanja postopka izvedbe
javnega razpisa;

IV. del: POGODBA Z IZVAJALCI PROGRAMOV LPŠ IN NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV
-

-

15. člen določa sestavo pogodbe, ki jo podpiše lokalna skupnost z izbranimi izvajalci
LPŠ;
16. člen zavezuje lokalno skupnost k javnemu obveščanju o rezultatih javnega
razpisa;
17.člen opredeljuje dolžnosti izbranih izvajalcev LPŠ glede posredovanja poročil
lokalni skupnosti in pristojnost lokalne skupnosti za nadzor nad izvajanjem
pogodbe;
18.člen opredeljuje novo dolžnost izbranih izvajalcev LPŠ; novo določilo, ki izhaja
iz novega Zakona o športu prinaša izvajalcem obvezo, da javno objavijo ceno

-

programa, vendar pa je predhodno potrebno počakati na objavo dokumenta ministra,
pristojnega za šport, v katerem bo opredelil način in obliko izračuna cene;
v 19. členu je dodana nova opredelitev kategorije »športnik«, ki jo prinaša nov
Zakon o športu;
v 20. členu je prav tako podana novost, ki izhaja iz Zakona o športu – in sicer
opredelitev strokovnega dela v športu;
v 21. členu je pojasnjena opredelitev strokovne usposobljenosti za delo v športu, ki
prinaša z novim Zakonom o športu novosti pri pridobivanju usposobljenosti športnih
delavcev. Pojasnitve novosti, zapisane v 19., 20., 21.členu so povzete iz novega
Zakona o športu, da bodo kot izpostavljene v pomoč izvajalcem programov pri
razumevanju novosti;

V.del: PREHODNI DOLOČBI
-

v 22. členu je določena navedba o preteku veljavnosti sedanjega Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača;
v 23. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega Odloka.

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa Občinskega sveta predlaga sprejem predloga
Odloka v prvi obravnavi.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem predloga Odloka o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Divača v prvi obravnavi;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.
V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača, Statutarno pravni komisiji in Odboru za finance Občine Divača.
Predlog bo v obravnavo posredovan tudi izvajalcem programov športa v občini Divača.
Predlog Odloka podajam Občinskemu svetu v prvo obravnavo in odločitev.
VI.
Prilogi
 Predlog besedila Odloka
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača.
Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) je
Občinski svet občine Divača na ______ redni seji dne,___________, sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občina Divača sprejme Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača v
predlaganem besedilu v prvi obravnavi.

2.

Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1), (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023, Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14,
9/15), je Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

ODLOK
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača –
postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina Odloka)
Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – postopki in merila
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Divača (v nadaljevanju: Odlok) ob
upoštevanju splošnih načel delovanja v športu, z namenom uresničevanja javnega interesa,
določa izbor izvajalcev programov in področij letnega programa športa, pogoje, postopek izbire
in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa v občini Divača (v nadaljevanju: Občina),
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami
in porabo sredstev.
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu Občine.
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes v športu v Občini obsega naloge lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje
zdravja. Javni interes v Občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
 v proračunu Občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje Letnega programa
športa v občini Divača (v nadaljevanju: LPŠ);
 načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v
naravi;
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj in razvoj športnih dejavnosti;
 uveljavlja družbeno in okoljsko odgovornosti v športu.

II. ŠPORTNI PROGRAMI IN IZVAJALCI
3. člen
(opredelitev področij športa)
Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih
sredstev za sofinanciranje, so lahko:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 obštudijska športna dejavnost,
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 kakovostni šport,
 vrhunski šport,
 šport invalidov,
 športna rekreacija,
 šport starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
 statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz 1. odstavka 63. člena
Zakona o športu in strokovna podpora programom,
 založništvo v športu,
 znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
 informacijsko – komunikacijska tehnologija na področju športa.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
 športne prireditve,
 javno obveščanje o športu,
 športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
4. člen
(letni program športa)
Letni program športa (LPŠ) je dokument, ki glede na razvojne načrte, prioritete v športu,
razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu,
upoštevajoč strukturo in prednostne naloge, opredeljene v Nacionalnem programu športa,
določi:
 športne programe/področja, ki so v posameznem koledarskem letu, za katerega se
sprejema LPŠ v Občini, prepoznani kot javni interes in pomembni za Občino in
se bodo v tekočem letu lahko sofinancirali iz javnih sredstev občinskega
proračuna;
 obseg in vrsto športnih dejavnosti;
 obseg proračunskih finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu
za sofinanciranje posameznih programov/področij športa;
 morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.

Predlog LPŠ za koledarsko leto v Občini na predlog župana sprejme Občinski svet Občine.
Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga
LPŠ poda mnenje tudi občinska športna zveza, če obstaja.
Pogoje in merila za vrednotenje športnih programov/področij oblikuje Komisija, ki jo imenuje
župan. Pogoji in merila so del razpisne dokumentacije javnega razpisa za področje športa.
Vrednost sofinanciranja posameznih programov/področij je odvisna od višine razpoložljivih
proračunskih sredstev. Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine
razpoložljivih sredstev v proračunu Občine.
5. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin
Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori,
vadbene površine ter površine za šport v naravi.
Izvajalcem LPŠ, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega
programa športa, omogoči uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine
Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba, Razvojnega centra Divača,
krajevnih skupnosti občine Divača. Izvajalci LPŠ imajo pod enakimi pogoji prednost pri
koriščenju športnih objektov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki, pri čemer imajo
izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine med vsemi uporabniki prednost pri izbiri
terminov uporabe športnih objektov.
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo
prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
6. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo sedež v občini
Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v občini Divača;
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Divača
in imajo sedež v občini Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v
občini Divača;
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
imajo sedež zavoda ali sedež enote zavoda v občini Divača in izvajajo športne
programe, določene z LPŠ, v občini Divača.
7. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja programov na področju športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju občine Divača;

4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu z veljavnimi predpisi
najmanj eno (1) leto, oziroma vsaj dve (2) leti, v primeru novoustanovljenega
društva, ki bi izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;
5. da imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene
in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,
 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir
prihodkov in odhodkov izvedbe programov
 v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna
društva, zveze) ter evidenco o udeležencih posameznih programov in
plačani članarini;
6. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Občine Divača na podlagi
javnih razpisov iz naslova sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;
7. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača oziroma iz drugih proračunskih
postavk Občine Divača pridobili sredstva za iste programe.
Občina lahko sofinancira stroške delovanja občinske športne zveze, če le-ta v občini deluje.
Športna zveza lahko kandidira na javni razpis s področja športa le za sofinanciranje tistih
programov športa, ki jih izvaja sama in ki jih posamezni izvajalci LPŠ v občini ne vključujejo
v svoje programe, s katerimi kandidirajo na javni razpis.
III. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV LPŠ IN SOFINANCIRANJA LPŠ
8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
1. Župan s sklepom imenuje Komisijo, ki izvede postopek javnega razpisa (v nadaljevanju:
Komisija).
2. Komisija je sestavljena iz (najmanj) treh (3) članov (predsednik, dva člana).
3. Strokovno-administrativna dela za Komisijo opravlja strokovni delavec Občinske uprave.
4. Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi
zapisnik. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je
potrebna navadna večina.
5. Predsednik in člani komisije ne smejo biti aktivni člani izvajalca programov športa, ki se
v tekočem letu prijavlja na javni razpis v občini Divača. V primeru, da se med postopkom
izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega
izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega, nadomestnega,
člana.
6. Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih
uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01). Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna
povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti
drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
7. Naloge komisije so:
 priprava meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog na javni razpis;
 priprava vsebine razpisne dokumentacije;
 odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna
popolnost),
 pregled in ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev navedenih v JR
oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku;
 priprava predloga izbora izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih LPŠ;
 priprava predloga sofinanciranja programov in področij LPŠ;




priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev Odloka
in meril za vrednotenje;
ostale naloge iz naslova izvedbe javnega razpisa, ki nastajajo sprotno po potrebi .
9. člen
(javni razpis)

1. V skladu z veljavno zakonodajo, s tem Odlokom, s sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa
župana o začetku postopka javnega razpisa, Občina izvede javni razpis.
2. Javni razpis mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Divača.
3. Javni razpis JR mora vsebovati vsaj:
 ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
 predmet javnega razpisa,
 navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s
pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo izvajalci LPŠ
in prejemniki sofinancerskih sredstev,
 okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
 določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
 rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis;
 način oddaje vloge,
 datum in način odpiranja vlog na javni razpis,
 rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
 navedbo oseb/e, pooblaščene/ih za dajanje informacij o javnem razpisu,
 navedbo informacije o dosegljivosti razpisne dokumentacije oziroma
navedbo oseb/e, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo oziroma el. naslov, na katerega lahko zanjo zaprosijo,
 lahko so objavljeni tudi drugi podatki, če so potrebni, glede na vrsto predmeta
javnega razpisa.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
1. Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki bodo omogočili zainteresiranemu
vlagatelju izdelati popolno vlogo na javni razpis in sicer mora vsebovati vsaj:
 razpisne obrazce,
 navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
 merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov športa izvajalcev
LPŠ;
 informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ, meril in kriterijev za izbor
izvajalcev in sofinanciranje LPŠ v občini,
 vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
2. Predlog razpisne dokumentacije, ki jo pripravi Komisija, potrdi župan.
3. V razpisni dokumentaciji je potrebno navesti vse pogoje, ki jih mora prejemnik
izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati
vloga, da se šteje kot formalno popolna.

11. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
1. Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo
v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji in ne sme biti krajši od 14 dni od
objave javnega razpisa.
2. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo
''ne odpiraj'' in navedbo javnega razpisa na katerega se nanaša.
3. Način oddaje vloge je lahko tudi elektronski, če je tako določeno v javnem razpisu. Način
in pogoje oddaje elektronske vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
4. Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem
razpisu.
5. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge, v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku
in sicer po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se
zavržejo.
6. Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti.
7. Odpiranje vlog, pregledovanje, ocenjevanje in vrednotenje vlog ni javno.
8. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje vsaj:
 kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
 imena navzočih članov Komisije in ostalih prisotnih,
 imena oziroma naziv vlagateljev vlog,
 ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti vlog.
9. Zapisnik Komisije ni javen.
12. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od osem (8) dni
in ne daljši od petnajst (15) dni od prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo
in se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper tak sklep ni dovoljena.
13. člen
(odločba o izbiri)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
ter glede na to pripravi predlog izbire izvajalcev LPŠ in sofinanciranja programov in področij
LPŠ.
Komisija dokončni predlog predloži direktorju Občinske uprave ali osebi, ki je od njega
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga direktor Občinske uprave izda posameznim prijaviteljem odločbo o izboru
izvajalca LPŠ, višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem odločbo.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

14. člen
(pritožbeni postopek)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe iz vloži
ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi
izvajalci LPŠ.
Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti
tudi komisijo za izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.

IV. POGODBA Z IZVAJALCI PROGRAMOV LPŠ IN NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se
prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se
opredeli vsaj:













naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
namen, za katerega so sredstva dodeljena
čas realizacije dejavnosti,
višino dodeljenih sredstev,
terminski plan porabe sredstev,
način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter
predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
način in okvirni rok izplačila sredstev izvajalcu,
trajanje pogodbe,
način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
način nadzora nad namensko porabo sredstev,
določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače
grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem
JR,
druge medsebojne pravice in obveznosti.

V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu
Občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že
dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen,
določen s pogodbo.

16. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi. Sredstva pa nameniti za izbran športni program/področje v skladu z javnim razpisom.
Nadzor nad izvajanjem pogodb izvaja Občinska uprava.
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan posredovati lokalni
skupnosti v pogodbi določena poročila o izvajanju in učinkih programov LPŠ.
Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov javnega razpisa in spremljanja izvajanja
LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
Sredstva, ki na javnem razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z
določbami tega Odloka, lahko župan s sklepom prerazporedi izbranim izvajalcem LPŠ, katerih
rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.
18. člen
(obveznosti izvajalcev LPŠ)
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ je dolžan javno objaviti izračun
cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Cene programov (način
in obliko izračuna cene) morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister,
pristojen za področje športa.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V
primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega
programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo posameznega
športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti
samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.
19. člen
(športnik)
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je
včlanjeno v NPŠZ in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Športnik je tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v
olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih
prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
20. člen
(strokovno delo v športu)
Strokovno delo predstavlja delo na področju športnih programov iz tega Odloka in obsega
načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe.

Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih
panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.
Strokovno delo v športu opravlja strokovni delavec, ki:



ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in
je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v
športu.
Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo pridobljeno po javnoveljavnem
višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge
stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi,
pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence
na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister, pristojen za šport. Strokovno
izobražen delavec lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in
spremlja proces športne vadbe.
Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno
izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno
rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v
skladu z Zakonom o športu.
21. člen
(strokovna usposobljenost
Usposobljenost druge stopnje v skladu z Zakonom o športu ustreza usposobljenosti prve stopnje
v tem zakonu.
Usposobljenost tretje stopnje v skladu z Zakonom o športu ustreza usposobljenosti druge
stopnje po tem zakonu.
Ne glede na določbe tega zakona lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve
stopnje v skladu z Zakonom o športu, najdlje tri leta od uveljavitve Zakona o športu opravlja
strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa Zakon o športu.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Odloka)
Z uveljavitvijo tega Odloka preneha veljati Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 29/15, 11/1).
23. člen
(začetek veljavnosti Odloka)
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

