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I.

Uvod

Spreminja se obstoječi Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača (Uradni list RS št. 57/12-UPB1, 29/15) in Merila za izbor in sofinanciranje
programov športa v občini Divača, ki so priloga navedenega Odloka.
Spremembe so opredeljene v dokumentu, poimenovanem Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (v
nadaljevanju: Odlok) in v prilogi Odloka.
Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na vključitev določil glede zagotavljanja
sofinanciranja oziroma povračila izvajalcem programov športa v občini Divača (v okviru
javnega razpisa) za neprogramske stroške, kar je do sedaj urejal samostojni pravilnik.
Odlok bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbor in sofinanciranje izvajalcev programov
športa v občini Divača.

II.

Pravna podlaga



Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO);



Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03ZOPA);



Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni
list RS št. 57/12-UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15);



Pravilnik o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v očini
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14);



Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13);



Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (NPS);



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).

III.

Obrazložitev

Zakonodaja, med drugim, nalaga lokalni skupnosti skrb za zagotavljanje javnega interesa na
področju športa, ki ga lokalna skupnost udejanja v okviru javnih zavodov in športnega
udejstvovanja društev in klubov ter posameznikov. Zakon o športu (v nadaljevanju: Zakon),
določa uresničevanje javnega interesa v športu na lokalnem nivoju. Občina iz občinskega
proračuna zagotavlja sredstva za realizacijo tistega dela nacionalnega programa, ki se nanaša
na lokalne skupnosti in za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje
za razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne
objekte. Občina Divača skrb za izvajanje športnih programov v občini uresničuje na različne
načine.
Pomemben segment izvajanja športnih programov predstavlja delovanje ljubiteljskih športnih
društev, klubov, kakor tudi izvajanje športnih programov v okviru javnih zavodov (šola,
vrtec,…) in udejstvovanje posameznikov.
Občina Divača izvaja izbor in sofinanciranje športnih programov v občini v okviru Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača. Odlok je bil sprejet v letu
2004, spremembe in dopolnitve Odloka pa je Občinski svet sprejel v letu 2011, 2012, (v letu
2012 je bilo sprejeto Uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) in 2015.
Obstoječi Odlok je potrebno v nekaterih segmentih spremeniti; predlagane spremembe se
nanašajo predvsem na vključitev določil glede zagotavljanja sofinanciranja oziroma povračila
izvajalcem programov športa v občini Divača (v okviru javnega razpisa) za neprogramske
stroške, kar je do sedaj urejal samostojni pravilnik - Pravilnik sofinanciranju stroškov
delovanja izvajalcev različnih programov v občini Divača.
Ustrezno se dopolni tudi prilogo Odloka - Merila za izbor in sofinanciranje programov
športa v občini Divača.
Odlok bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov
športa v občini Divača.
Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta občine Divača podajam Odlok v obravnavo in
sprejem po skrajšanem postopku.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga sprejetje predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v
občini Divača.
Obrazložitev predloga sklepa ter sprememb in dopolnitev Odloka je podana v nadaljevanju;
besedilo vnesenih sprememb in dopolnitev je označene z ležečo pisavo.

1. Obrazložitev predloga sklepa Občinskega sveta
Predlog sklepa OS je sestavljen iz dveh členov:
 v 1. členu se predlaga sprejem Odloka;
 v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.
2. Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v občini Divača
Predlog Odloka je podan v 2 členih:
 1.člen določa spremembe 26. člena veljavnega Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača. Spremembe se nanašajo na vključitev
nekaterih določil Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih
programov v očini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14). Novo besedilo
se nanaša na zagotavljanje sofinanciranja oziroma povračila izvajalcem programov
športa v občini Divača (v okviru javnega razpisa) za neprogramske stroške. Poleg
tega se vnesejo v člen spremenjena določila glede zagotavljanja prostorov za vaje
športnih društev.


2.člen določa objavo Odloka.

PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača
Z OBRAZLOŽITVAMI PO ČLENIH
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03ZOPA), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača
(Uradni list RS št. 57/12-UPB1, 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09ZIPRS1011, 3/13), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 –
2023 (NPS), Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v
očini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14), 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
Obrazložitev:
Pravna podlaga za sprejem Odloka izhaja prvenstveno iz določil Statuta Občine Divača v
povezavi z zakonodajo s področja lokalne samouprave, ki določa lokalni skupnosti skrb in
pristojnosti na področju športa ter z zakonodajo s področja športa, ki konkretneje razčlenjuje
naloge in pristojnosti s področja športa. Navedbo aktov je bilo potrebno ustrezno posodobiti.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v občini Divača
1. člen
Spremeni se 26. člen Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača (Uradni list RS št. 57/12-UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) tako, da
se obstoječe besedilo v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, omogoči uporaba športnih objektov oz. površin, ki so last Občine
Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, Nogometnega kluba Divača, Razvojnega
centra Divača, krajevnih skupnosti občine Divača, skladno z veljavnim Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri
izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in
mladine.
Upravljavci in lastniki objektov oz. športnih površin so dolžni pri oddajanju športnih le-teh v
najem oz. uporabo dati prednost izbranim izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na
javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske
stroške, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so športna društva, ki so v okviru
javnega razpisa izbrana za izvajalce programov športa v tekočem letu, na katerega se javni
razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje.
Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo športnih objektov oz.
prostorov oz. zunanjih športnih površin za vadbo oz. izvajanje dejavnosti programov športa,
ki se nahajajo v občini Divača.
Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba prostorov za izvajanje vadbe vezana na
sezonsko uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, se priznavajo neprogramski
stroški glede na dejansko uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas).
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja
programov športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj na javni razpis.
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega
razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega Odloka.
Obseg finančnih sredstev, namenjenih pokrivanju neprogramskih stroškov, se določi vsako
leto posebej v javnem razpisu in skladno z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi
sredstvi.«
Obrazložitev:
Besedilo je v večini oblikovano na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju stroškov
delovanja izvajalcev različnih programov v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 15/14). Določila, ki se nanašajo na zagotavljanje sofinanciranja oziroma povračila
izvajalcem programov športa v občini Divača (v okviru javnega razpisa) za neprogramske
stroške, kar je do sedaj urejal navedeni pravilnik, se smiselno vnesejo v Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača;
dodanih je nekaj dopolnitev, ki se nanašajo predvsem na postopek uveljavljanja
neprogramskih stroškov.

2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Obrazložitev:
122. člen Statuta Občine Divača določa, da mora biti statut in drugi predpisi občine objavljeni
v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.

3. Obrazložitev predloga dopolnitev Meril za izbor in sofinanciranje programov športa
v občini Divača, ki so sestavni del Odloka.
Predlog dopolnitev Meril je podan v 2 točkah:
 1. točka dopolnitev Meril se nanaša na določila postopka glede uveljavljanja
neprogramskih stroškov izvajalcev programov športa.


2.točka dopolnitev Meril prinaša formalno spremembo in sicer preštevilčenje že
obstoječe točke.

PREDLOG Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača
Z OBRAZLOŽITVAMI
DOPOLNITEV MERIL ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI DIVAČA
1.
Za obstoječo VIII. točko MERIL ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ŠPORTA V OBČINI DIVAČA se doda besedilo nove, IX. točke, ki glasi:
IX. NEPROGRAMSKI STROŠKI
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira NEPROGRAMSKE
STROŠKE, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oz. uporabnine prostora/prostorov oz. objekta, ki jih
uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga
uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja
izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
4. stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa
športa za izvajanje dejavnosti;
5. stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa
športa za izvajanje dejavnosti;

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega
računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se
nanaša javni razpis.
Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja
upoštevajo dejanski stroški za mesec november in december preteklega leta.
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
 izvajalci programov športa, ki uveljavljajo neprogramske stroške, morajo imeti
izdelano finančno konstrukcijo pokrivanja neprogramskih stroškov - upravičeni stroški
so sestavni elementi finančne konstrukcije;
 z ustreznimi listinami (pogodbe,..) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na
območju občine Divača;
 z ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost
dejanskih stroškov.
Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja
izvajalcev različnih programov v očini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14).
Določila, ki se nanašajo na zagotavljanje sofinanciranja oziroma povračila izvajalcem
programov športa v občini Divača (v okviru javnega razpisa) za neprogramske stroške, kar je
do sedaj urejal navedeni pravilnik, se smiselno vnesejo v Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača in dopolnijo.

2.
Obstoječa IX. točka postane X. točka, besedilo te točke ostane nespremenjeno.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na preštevilčenje obstoječe točke. Zaradi dodane nove točke se že
obstoječa točka na novo označi.

V.

Zaključek

Občinskemu

svetu se podaja predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresmcevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača v obravnavo in se
predlaga, da sprejme predlog v predlaganem besedilu in po skrajšanem postopku.
Sprejem Odloka nima neposrednih finančnih učinkov na občinski proračun, predstavlja pa
podlago za izvedbo javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v
občini v okviru obsega proračunskih finančnih sredstev za tekoče leto.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog Odloka sprejme v predlagani vsebini. Ker gre za
manjše spremembe Odloka se predlaga sprejem po skrajšanem postopku.

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača, Statutarno pravni komisiji in Odboru za finance Občine Divača.

VI.
•
•
•

Priloge
Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača;
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača;
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača.

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za 7žb:~e dejavnosti

~~

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

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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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 svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1. člen
Sprejme se ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI
DIVAČA, vključno s prilogo Dopolnitev Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v
občini Divača, v predlagani vsebini.
2. člen
Ta sklep prične veljati takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
 Občinska uprava Občine Divača
 Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini Divača

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03ZOPA), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni
list RS št. 57/12-UPB1, 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13),
Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (NPS),
Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v očini Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14), 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v občini Divača

1. člen
Spremeni se 26. člen Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača (Uradni list RS št. 57/12-UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) tako, da
se obstoječe besedilo v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, omogoči uporaba športnih objektov oz. površin, ki so last Občine
Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, Nogometnega kluba Divača, Razvojnega
centra Divača, krajevnih skupnosti občine Divača, skladno z veljavnim Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri
izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in
mladine.
Upravljavci in lastniki objektov oz. športnih površin so dolžni pri oddajanju športnih le-teh v
najem oz. uporabo dati prednost izbranim izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na
javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira neprogramske
stroške, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so športna društva, ki so v okviru
javnega razpisa izbrana za izvajalce programov športa v tekočem letu, na katerega se javni
razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje.
Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo športnih objektov oz.
prostorov oz. zunanjih športnih površin za vadbo oz. izvajanje dejavnosti programov športa,
ki se nahajajo v občini Divača.

Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba prostorov za izvajanje vadbe vezana na
sezonsko uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, se priznavajo neprogramski
stroški glede na dejansko uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas).
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja
programov športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj na javni razpis.
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega
razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega Odloka.
Obseg finančnih sredstev, namenjenih pokrivanju neprogramskih stroškov, se določi vsako
leto posebej v javnem razpisu in skladno z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi
sredstvi.«
2. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
Priloga:
DOPOLNITEV MERIL ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI DIVAČA
1.
Za obstoječo VIII. točko MERIL ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ŠPORTA V OBČINI DIVAČA se doda besedilo nove, IX. točke, ki glasi:
IX. NEPROGRAMSKI STROŠKI
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira NEPROGRAMSKE
STROŠKE, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oz. uporabnine prostora/prostorov oz. objekta, ki jih uporablja
izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga uporablja
izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec
programa športa za izvajanje dejavnosti;
4. stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za
izvajanje dejavnosti;
5. stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za
izvajanje dejavnosti;

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega
računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se
nanaša javni razpis.
Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja
upoštevajo dejanski stroški za mesec november in december preteklega leta.
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
 izvajalci programov športa, ki uveljavljajo neprogramske stroške, morajo imeti
izdelano finančno konstrukcijo pokrivanja neprogramskih stroškov - upravičeni stroški
so sestavni elementi finančne konstrukcije;
 z ustreznimi listinami (pogodbe,..) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na
območju občine Divača;
 z ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost
dejanskih stroškov.
Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.

2.
Obstoječa IX. točka postane X. točka, besedilo te točke ostane nespremenjeno.

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03ZOPA), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni
list RS št. 57/12-UPB1, 29/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13),
Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (NPS),
Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v občini
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/14), 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
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača (v nadaljevanju:Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju
športa v občini Divača. Z Odlokom določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje
programov športa, ki so v javnem interesu občine Divača in opredeljuje tudi ostala področja
športne dejavnosti, za katera se sredstva zagotavljajo v občinskem proračunu.
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
Javni interes občine Divača na področju športa obsega naloge lokalnega pomena v vseh
segmentih športa, ki se opredelijo v občinskih letnih programih športa.
Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
 zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa,
ki so za občino pomembne,


spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,



načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje športne objekte v občini.
3. člen

Izvajanje občinskih programov športa se določi z Letnim programom športa v občini Divača,
ki ga na predlog župana sprejme Občinski svet občine Divača.

4. člen
Letni program športa (LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene naloge in
smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni
programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo v tekočem letu lahko sofinancirali iz
občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v
občinskem proračunu.
Letni program športa določa:
- programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
-

obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje,

-

obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.

II. VSEBINSKE DOLOČBE
5.

člen

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se iz
občinskega proračuna lahko zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih
vsebin:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
2. ŠPORTNA REKREACIJA
3. ŠPORT INVALIDOV
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
5. VRHUNSKI ŠPORT
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV
8. ŠPORTNE PRIREDITVE
9. ŠPORTNI OBJEKTI - NAČRTOVANJE, GRADNJA, POSODABLJANJE
IN
VZDRŽEVANJE
ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu občine
Divača za tekoče leto.
6. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna, lahko na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo izbrani izvajalci programov športa, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
-

imajo sedež v Občini Divača,

-

imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki
je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,

-

imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
programov,

-

imajo organizirano redno dejavnost - redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v
letu,

-

za društva in klube - da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o
udeležencih v posameznem programu,

-

da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju občine Divača in je namenjen
občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s
sedežem v občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima
sedeža v občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
Športna društva, klubi in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
občinskega letnega programa športa.
Izvajalci programov športa v občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce
programov športa in na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva
iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska
sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v občini Divača.
Obseg finančnih sredstev, ki se v tekočem letu namenijo za sofinanciranje športnih prireditev,
se določi vsako leto v proračunu občine Divača kot samostojna postavka v okviru programov
športa.
7. člen
Izvajalci programov športa so lahko :
- športna društva in klubi,
-

zveza športnih društev,

-

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

-

javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
8. člen

Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za izbiro izvajalcev programov športa (v
nadaljevanju: javni razpis) v skladu z zakonodajo.
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem programov športa
poteka po naslednjem zaporedju:
- sklep o začetku postopka javnega razpisa,
-

imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,

-

priprava in objava javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov
športa v občini,

-

odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,

-

priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih
programov na podlagi Meril za izbor in sofinanciranje programov športa ter
predložitev le-tega županu občine,

-

obveščanje izvajalcev programov športa o izbiri,

-

reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,

-

sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,

-

spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov športa,

-

priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega Odloka in
pogodb z izvajalci programov športa,

-

izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
9. člen

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi na predlog Občinske
uprave župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo
katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev ,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki,
če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v
javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.

10. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje
župan.
Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana. Administrativna dela za Komisijo
opravlja strokovni delavec Občinske uprave.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti aktivni člani športnega društva ali kluba, 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.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne
povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza
že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti.
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.
11. člen
Predlog razpisne dokumentacije pripravi Občinska uprava, potrdi jo župan.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili
prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
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.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik (na primer delež pokrivanja
upravičenih stroškov),
4. vzorec pogodbe,
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na javni
razpis za dokazilo,da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva
in da je upravičen do sredstev,
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
7. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta
sklep.

12. člen
Vloga za dodelitev sredstev 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 30 dni.
13. člen
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj –
vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
14. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je
predviden v javnem razpisu ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri
čemer naj bo rok od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja največ osem dni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne
obravnavajo in se zavržejo.
15. člen
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:


naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,



predmet javnega razpisa,



imena navzočih predstavnikov komisije,



imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),



ugotovitve o popolnosti vlog,



navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
16. člen
Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo
in se zavržejo.

17. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki
so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine
sofinanciranja prijavljenih programov.
Komisija lahko, v kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično
navedenih podatkih, le-to izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s
sklepom zavrže.
18. člen
Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o
izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V
obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru
prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem
postopku.
Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V
obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.
Občinska uprava izbranim izvajalcem programov športa, prejemnikom sredstev, posreduje
sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe.
19. člen
Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma
obvestila.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči s sklepom.
20. člen
Izbor in višino sofinanciranja
izvajalci.

programov potrdi župan, ki tudi sklene letno pogodbo z

21. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno pogodbo o sofinanciranju programa
oziroma programov športa v občini Divača. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi
veljavnega proračuna.
22. člen
Pogodba mora vsebovati najmanj:
-

naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,

-

namen, za katerega so sredstva dodeljena,

-

višina dodeljenih sredstev,

-

terminski plan porabe sredstev,

-

način in okvirni rok izplačila sredstev,

-

trajanje pogodbe,

-

način nadzora nad namensko porabo sredstev,

-

rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah, in porabi sredstev z
dokazili.

-

druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila,
pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.

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.
23. člen
Postopek sofinanciranja programov športa poteka na osnovi MERIL ZA IZBOR IN
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA, ki so sestavni del tega
Odloka.
24. člen
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa določajo:
- programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
-

razvrstitev športnih društev in drugih izvajalcev v programe glede na vsebino,

-

višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.

25. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev
v občinskem proračunu, namenjenih za programe športa.

26. člen
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, 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, skladno z veljavnim Pravilnikom o oddajanju
poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri izbiri
terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.
Osnovna šola, Nogometni klub, Razvojni center Divača in krajevne skupnosti občine Divača
morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem programov
športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.

Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, omogoči uporaba športnih objektov oz. površin, ki so last Občine
Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole Divača, Nogometnega kluba Divača, Razvojnega
centra Divača, krajevnih skupnosti občine Divača, skladno z veljavnim Pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri
izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in
mladine.
Upravljavci in lastniki objektov oz. športnih površin so dolžni pri oddajanju športnih le-teh v
najem oz. uporabo dati prednost izbranim izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na
javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira NEPROGRAMSKE
STROŠKE, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih stroškov so športna društva, ki so v okviru
javnega razpisa izbrana za izvajalce programov športa v tekočem letu, na katerega se javni
razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje.
Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo športnih objektov oz.
prostorov oz. zunanjih športnih površin za vadbo oz. izvajanje dejavnosti programov športa,
ki se nahajajo V OBČINI DIVAČA.
Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba prostorov za izvajanje vadbe vezana na
sezonsko uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, se priznavajo neprogramski
stroški glede na dejansko uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas).
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti še v katerekoli druge stroške izvajanja
programov športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj na javni razpis.
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega
razpisa Občine, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega Odloka.
Obseg finančnih sredstev, namenjenih pokrivanju neprogramskih stroškov, se določi vsako
leto posebej v javnem razpisu in skladno z razpoložljivimi proračunskimi finančnimi
27. člen
Vrhunskim športnikom, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in vrhunskega razreda
in ki imajo stalno prebivališče v občini Divača, lahko župan občine Divača, na podlagi vloge
upravičenca, enkrat letno dodeli športni dodatek, ki se ne všteva v sredstva razdeljena na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalcev programov športa v občini Divača.
Upravičenci v ta namen oddajo na Občino Divača najkasneje do 10. novembra tekočega leta
vlogo z dokazilom o statusu, na podlagi katere se jim s sklepom župana dodelijo sredstva.
Višina sredstev za športni dodatek se vsakoletno določi v proračunu občine Divača.
28. člen
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v občini Divača, se zagotavljajo v
proračunu občine Divača.
Predlog investicij za športni objekt, lahko na Občinsko upravo vloži tudi izvajalec programov
športa, ki bi ta objekt uporabljal.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati obstoječi sistem zagotavljanja sredstev za izvajanje
letnega programa športa v občini Divača.
30. člen
Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo
športnih prireditev se lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača in bi ustrezali kriterijem
javnega razpisa s področja turizma (TŠKD, TD, RAZVOJNA DRUŠTVA) in sicer za
organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne dejavnosti.
To določilo velja v prehodnem obdobju, do sprejetja pravilnikov, ki bodo uredila to področje.
31. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

Županja občine Divača
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Priloga:

MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI DIVAČA
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
1. UVOD
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača (v nadaljevanju: Merila) uporablja
strokovna komisija pri pripravi predloga za izbor športnih programov in določitve obsega
sofinanciranja posameznega programa športa.

2. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA
Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni sistem razen:
 šolskih športnih tekmovanj,
 programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan in Naučimo se plavati za propagandno gradivo)
in
 izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve
potrebnih sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih športnih programov.
SPLOŠNA DOLOČILA za vse izbrane programe športa :
V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene
točke zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
Pomen izrazov:
financiranje = financiranje, sofinanciranje
društvo = društvo, klub
Vrednost točke se določi vsako leto na novo in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za
sofinanciranje športnih programov v občinskem proračunu.
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov največ do višine priznanih ur za
določen program.
Vrednost ure najema objektov je odvisna od cene ure najema le-tega po veljavnem ceniku za izvajalce
letnega programa športa v občini Divača.
Priznava se uporaba športnih objektov za vadbo v občini Divača.
Pri vrednotenju izvajanja športnih programov se upošteva vadeča skupina oz. vadeči posameznik. Pri
predložitvi seznama vadečih oz. tekmovalcev oz. članov, ki jih prijavitelj prijavi na javni razpis,
prijavitelj upošteva tiste osebe, ki so člani društva, kluba, … , v času prijave prijavitelja na javni
razpis.
Za posamezno skupino (kolektivne panoge) oz. vadečega (individualne panoge) se priznava le vadbo,
ki poteka pod strokovnim vodstvom .
Za vadbeno skupino je v nadaljevanju za posamezne programe športa ponekod navedena starost
vadečih v skupini, ki pa je splošna usmeritev in se v konkretnih primerih vzame starostna razmejitev,
kot jih določa panožna športna zveza.
Vadbene skupine se, tam kjer je to možno, lahko oblikujejo mešano glede na spol.
Glede na starost so mlajši udeleženci/ke letnega programa športa izjemoma lahko prijavljeni zgolj v
eni starostni kategoriji navzgor. Starejši udeleženci/ke ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne
kategorije.
Pri vrednotenju velikosti skupine se določa število skupin tako, da se upošteva aritmetično sredino
velikosti skupine, ki je določena za posamezni program.
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v
tekmovalnih ali rekreacijskih skupinah je pri posameznih programih okvirno določeno potrebno
minimalno število udeležencev posameznega športnega programa. Če prijavljeni športni program tega
števila ne dosega, se število točk ustrezno zniža v sorazmerju s številom vadečih/tekmovalcev. Če v
športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno s preglednico, število točk
ostane nespremenjeno.

V primeru, da je število vadbenih ur programa za posamezno skupino (kolektivne panoge) oz.
vadečega (individualne panoge) MANJŠE od določenega števila ur za posamezni program, vendar ne
manj kot 80% določenega obsega, se pri vrednotenju upošteva sorazmerni delež. V primeru, da je
število vadbenih ur programa VEČJE od določenega števila ur za posamezni program, se upošteva
obseg določenega števila ur za posamezni program.

DOLOČILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA

I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega programa.

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6 leta)
Vrednotenje poteka po točkovnem in netočkovnem sistemu. Kritje stroškov pri posameznih
programih, ki ni ovrednoteno s točkami (stroški propagandnega gradiva, kotizacije,…) se
izvajalcem, ki so izbrani za na javnem razpisu, poteka na podlagi posredovane dokumentacije o
izvedbi (nakup, udeležba,..) iz predhodno izločenih sredstev.
1.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih
morajo otroci te starosti spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja. Poleg
Zlatega sončka so še “Ciciban planinec”, “Naučimo se plavati” in druge oblike redne športne
vadbe.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni
programi (na vadbeno skupino).
 izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih:
 financira se propagandno gradivo (knjižice, diplome, medalje),
 izvajanje akcije »Naučimo se plavati«:
 sofinancira se strokovni kader v obsegu 20 ur na skupino otrok in se
propagandno gradivo (knjižice, priznanja (potrdila),

financira

 izvajanje programa »Ciciban planinec«:
 sofinancira se propagandno gradivo (knjižice, priznanja),
 izvajanje drugih programov (športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in
drugi izvajalci)
 zagotavlja se objekt in sofinancira strokovni kader za največ 60 ur na skupino, v kateri je
največ 20 otrok (če je manjše število otrok, se število točk dodeli v sorazmerju s
številom vadečih).
Stroški propagandnega gradiva se financirajo na podlagi predložene ocene stroškov oziroma
predloženega računa v okvirih števila udeležencev v posameznem programu.

Vrednotenje strokovnega kadra:
Športni program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader / št. točk

»Naučimo se
plavati«

min.5 / max.10

20

»Drugi 60-urni
programi«

min.8 / max.20

60

1 točka / uro
(največ 20 ur na skupino 8
otrok)
50

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6. do 15. leta)
2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v
športne
programe.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
 izvajanje programa "Zlati sonček" in "Krpan":
 financira se propagandno gradivo (knjižice, diplome, medalje),
 izvajanje programa "Naučimo se plavati": sofinancira se plavalni tečaj v prvi triadi 9 letne
osnovne šole (program se lahko izvaja tudi v okviru šole v naravi) :
 financira se propagandno gradivo za preverjanje znanja plavanja (medalje, diplome,
priponke),
 sofinancira se strokovni kader za 20 ur na skupino, v kateri je največ 10 otrok in
najmanj 5 otrok – neplavalcev.
 izvajanje drugih programov redne vadbe, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci
 zagotavlja se objekt in sofinancira strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino, v
kateri je največ 20 otrok (če je manjše število otrok, se število točk dodeli v
sorazmerju s številom vadečih).
Zaradi podvajanje interesne vadbe osnovnošolskih otrok in osnovnošolskih otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport po društvih, se interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok društvu
prizna le v primeru, da je v vadbo vključenih najmanj polovica otrok, ki niso registrirani člani
tekmovalnih ekip društev oz. klubov.
 izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji,..)
 sofinancira se strokovni kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oz. za največ
10 pohodov na skupino.

Vrednotenje strokovnega kadra:
Športni program

Velikost
skupine

Število ur

Strokovni kader / št.točk

Ostali programi

min.15

/

6 / dan / pohod

»Naučimo se plavati«

min.5 / max.10

20

1 točka / ura

»Drugi programi«

min.8 / max.20

80

70

 iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na
šolskih športnih
tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni.
Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja:
 objekt,
 financira se organizacija medobčinskih tekmovanj: sodniški stroški in stroški medalj ter
pokalov,
 za udeležbo na regijskih in državnih tekmovanjih se financira: prijavnina in prevoz.
Finančna sredstva za šolska športna tekmovanja in za programe (»Zlati sonček«, »Ciciban planinec«,
»Krpan« in »Naučimo se plavati«) se izvajalcem, ki so izbrani za na javnem razpisu, dodelijo na
podlagi posredovane dokumentacije o izvedbi (udeležbi) šolskih tekmovanj iz predhodno izločenih
sredstev.

2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2-3 krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna
zveza na najmanj regijskem nivoju.
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena
posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo
programov, ki jih določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in
Olimpijskim komitejem Slovenije –Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti:
1. cicibani, cicibanke
2. mlajši dečki in deklice
3. starejši dečki in deklice

240 ur (oz. 160 ur)
240 do 400 ur
300 do 800 ur

2.2.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po

posameznih športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih
je potrebno za sestavo ekipe (Preglednica ), zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele,

Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
Športna panoga

Velikost vadbene/tekmovalne skupine

Kolektivne športne panoge

najmanj 12 vadečih oz. kot jih je potrebno za
sestavo ekipe po posameznih športnih panogah

Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader št.točk

Materialni stroški / št.točk

Cicibani / cicibanke
do 6 let

160

260

140

Cicibani / cicibanke
od 6 do 11 let

240

280

140

mlajš-i/e
dečki /deklice
od 11 do 15 let

300

300

140

2.2.2. Individualne športne panoge
Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se v individualnih športih upošteva, da šteje vadbena
skupina najmanj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih
je potrebno za sestavo ekipe (Preglednica ), zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
Športna panoga
Individualne športne panoge

Velikost vadbene/tekmovalne skupine
najmanj 4 vadeči

Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader št.točk

Materialni stroški / št.točk

Cicibani / cicibanke
do 6 let

160

260

140

Cicibani / cicibanke
od 6 do 11 let

240

280

140

mlajš-i/e
dečki /deklice
od 11 do 15 let

300

300

140

2.3.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.

Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih na skupino, v kateri je 10 otrok, se vadbenim skupinam
zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele

Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader št.točk

80 urni program

min. 5 / max.10

80

80

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15 do 21 leta)
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 21. leta starosti, ki se prostovoljno
vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko
sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Programe za mladino od 15. do 21. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih, v katerih je v skupini je največ 20 mladih, se vadbenim
skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Za izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji) se sofinancira strokovni kader
za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino oz. za največ 10 pohodov na skupino.

Vrednotenje strokovnega kadra
Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader / št.točk

80- urni program

min. 10 – max 20

80

80

Ostali programi

min. 15

/

8 / dan / pohod

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri
panožni športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-4 krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna
športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
Za sofinanciranje programov kategoriziranih športnikov v katerikoli športni panogi se prizna klubu ali
društvu za vsakega mladinca, ki ima priznan mladinski razred, športni dodatek in sicer 100 točk.

Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih
zvez Slovenije in sicer za minulo koledarsko leto. Pri izračunu se za posameznika upošteva
sorazmerni delež glede na število mesecev, ko je imel priznano kategorizacijo.

3.2.1. Kolektivne športne panoge
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po
posameznih športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št.točk

Materialni stroški
št.točk

od 15 do 17 let

320

320

140

od 17 do 20 let

360

340

140

3.2.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela najmanj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih
objektov v višini priznanih ur za določen program,

 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kade /
št.točk

Materialni stroški
št.točk

od 15 do 17 let

320

320

140

od 17 do 20 let

360

340

140

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni
skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje.

Za izvajanje vadbe v 80 urnih programih se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra
Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader št.točk

80 urni program

min. 5, max.10

80

80

II. 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.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po
posameznih športnih panogah.

2.1. Društva, ki imajo vadbo organizirano tudi v mlajših vadbenih skupinah
2.1.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po
posameznih športnih panogah.

Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje materialnih stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Materialni stroški št.točk

od 21 let dalje

320

160

2.1.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo, oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje materialnih stroškov v obsegu, kot je razvidno iz tabele,

Vrednotenje materialnih stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Materialni stroški

od 21 let dalje

320

160

2.2. Društva, ki imajo redno vadbo organizirano samo za člane
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po
posameznih športnih panogah.

Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo.

III. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in
perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez
Slovenije.
V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki
tekmujejo v članskih kategorijah, pogoj pa je, da imajo stalno bivališče v Občini Divača oziroma da
trenirajo v domačem klubu od začetka svoje registracije. Upoštevajo se kategorizirani športniki po
kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije in sicer za minulo koledarsko
leto. Pri izračunu se za posameznika upošteva sorazmerni delež glede na število mesecev, ko je imel
priznano kategorizacijo.
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je
kategoriziran športnik športni dodatek in sicer za:

Razred kategorizacije

Število točk

Perspektivni razred

20

Mednarodni razred

30

Svetovni razred

60

3.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po
posameznih športnih panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

Vrednotenje strokovnega kadra
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št.točk

Vrhunski športniki

400

50

3.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

Vrednotenje strokovnega kadra
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Vrhunski športniki

400

50

IV. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati
upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre
za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo, oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra za starejše občane stare nad 65 let v obsegu, kot je razvidno
iz tabele,

V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev, 3/4 rekreativcev mora biti iz občine Divača.
(Registracija rekreativnih skupin ni potrebna).
Vrednotenje strokovnega kadra

Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št.točk

Starejši občani nad 65 let

80

80

V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom (prijavi se lahko društvo invalidov).
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi :
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo , oz . se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov
v višini priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

Vrednotenje strokovnega kadra

Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Invalidi

80

80

VII.

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV

Občina Divača sofinancira tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

ki delajo v športnih društvih in sicer:
 šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik, in sicer največ
za dva udeleženca iz posamezne panoge,
 izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence)
 študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo izven sedeža
fakultete.
Sofinancira se največ dva udeleženca iz posamezne panoge. Število strokovnih kadrov, ki se
izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki
so v posameznem letu planirana za ta namen.
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
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 sicer največ za dva udeleženca iz posamezne panoge; izpolnjevanje strokovnih kadrov
(licence).
Pogoji za sofinanciranje šolanja, ki jih mora izpolnjevati kandidat , so naslednji:
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje,
da bo po končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri tem izvajalcu, sicer bo moral
vrniti celotni znesek sofinanciranja.

Za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov (licence) lahko kandidirajo le tisti posamezniki,
ki delajo kot izšolani strokovni kadri v posameznem športnem društvu že najmanj 1 leto.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se sofinancira le v primeru, če to razpisujejo Fakulteta
za šport in republiške panožne športne zveze oz. če takega izobraževanja ni v Republiki Sloveniji na
podlagi izjave republiške panožne športne zveze.
Sofinanciranje se izvrši, ko prijavitelj za vsakega kandidata posreduje:
 razpis predlaganega izobraževanja,
 podpisano pogodbo s kandidatom,
 dokument o uspešno opravljenem izobraževanju oz. izpopolnjevanju.
Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno
opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
Sofinancira se največ dva udeleženca iz posamezne panoge. Število strokovnih kadrov, ki se
izobražujejo, usposabljajo in izpolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki
so v posameznem letu planirana za ta namen.
Za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu velja, da se izvajalcem
programa za posameznega kandidata povrne stroške kotizacije oziroma določenega odstotka dejanskih
stroškov.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je
omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.

6.2. Šolanje študentov na Fakulteti za šport
Študenti, ki študirajo na fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov, ki jih morajo
prispevati za tečaje v okviru rednega študijskega programa FŠ, če se ti tečaji izvajajo izven sedeža
fakultete. Študentom se sofinancira ½ stroškov:
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji:
 izjava izvajalca, da študent aktivno sodeluje pri izvajanju športnih programov,
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje,
da bo po končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri izvajalcu, sicer bo moral vrniti
celotni znesek sofinanciranja.
Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje:
 izjavo o aktivnem delu v športni organizaciji,
 podpisano pogodbo,
 dokazilo o stroških tečaja.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je
omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.

VII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV, KLUBOV
Za nemoteno osnovno delovanje društev, klubov – kritje osnovnih materialnih stroškov, se
vsakemu društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini
dodeli: 80 točk.
Društvu, klubu, ki je izbran za izvajanje športnega programa v občini za tekoče koledarsko leto
vsaj v enemu izmed naštetih programov se dodatno dodeli 50 točk:




ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6 leta),
ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6. do 15. leta),
ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15 do 21 leta).

VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba
športnih prireditev. Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran
za izvajalca programov športa v občini Divača;
2. športna prireditev je izvedena v občini Divača;
3. športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega
organizator športne prireditve kandidira.
Organizator prireditve
prireditvi.

lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ DVE (2) športni

Prireditve se vrednotijo na podlagi točkovanja na naslednji način:
Število udeležencev/tekmovalcev
20 - 50
________________________________________ ____________
_
Vrsta prireditve (glede na udeležence/tekmovalce)
Število točk:

51 - 100
nad 100
___________ ____________
_
_

OBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so pretežno iz občine Divača

10

20

30

MEDOBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so iz več občin

20

30

40

DRŽAVNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Organizacija državnih prvenstev

30

40

50

MEDNARODNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeležba mednarodnih registriranih
društev/klubov

40

50

60

Kot udeleženci/tekmovalci športne prireditve se upoštevajo naslednje osebe:
- oseba, ki se udeleži športne prireditve in aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je
vsebina prireditve;
- trener (vodja) ekipe, ki aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve.

Spremljevalne osebe, osebe, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditve, ipd., se pri vrednotenju
prireditve ne upoštevajo.
Organizatorji prireditve morajo ob prijavi na javni razpis za tiste športne prireditve, ki do prijave še
niso bile realizirane, navesti oceno števila udeležencev/tekmovalcev.
Za prireditve, ki so bile že realizirane, pa se navede točno število udeležencev/tekmovalcev, kar
organizator dokazuje s seznamom, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
- ime in priimek
- vloga osebe (udeleženec, tekmovalec, trener,…).
Dokazilo o vrsti prireditve oddajo organizatorji ob poročilu o realizaciji. Izbira načina dokazila je
prepuščena lastni presoji organizatorja (prijavni obrazec, potrditvene e-pošte,..).

UPRAVIČENI STROŠKI, ki se jih pri vrednotenju upošteva:
1. STROŠKI PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA PRIREDITEV (vabila, plakati,
programski listi, objave v medijih, ipd.);
2. STROŠKI PLAKET, POKALOV, PRIZNANJ;
3. PROFESIONALNA REDARSKA EKIPA;
4. PROFESIONALNA MEDICINSKA EKIPA.
Upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije posamezne športne prireditve.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
a. 80% ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev organizator dokazuje z
računi;
b. 20% ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev se organizatorju prizna
kot vloženo lastno delo in ga organizatorju ni potrebno posebej dokazovati.

IX. NEPROGRAMSKI STROŠKI
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira NEPROGRAMSKE
STROŠKE, ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo programov športa.
Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oz. uporabnine prostora/prostorov oz. objekta, ki jih uporablja
izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za objekt oz. prostor, ki ga
uporablja izvajalec programa športa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec
programa športa za izvajanje dejavnosti;
4. stroški ogrevanja za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa
za izvajanje dejavnosti;
5. stroški porabe vode za objekt oz. prostor, ki ga uporablja izvajalec programa
športa za izvajanje dejavnosti;
Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva maksimalno do 80% vrednosti izdanega
računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, na katerega se
nanaša javni razpis.
Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja
upoštevajo dejanski stroški za mesec november in december preteklega leta.
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
 izvajalci programov športa, ki uveljavljajo neprogramske stroške, morajo imeti
izdelano finančno konstrukcijo pokrivanja neprogramskih stroškov - upravičeni stroški
so sestavni elementi finančne konstrukcije;
 z ustreznimi listinami (pogodbe,..) morajo dokazati uporabo prostorov oz. površin na
območju občine Divača;
 z ustreznimi računi za upravičene neprogramske stroške dokazujejo upravičenost
dejanskih stroškov.
Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih stroškov.

X. ŠPORTNI OBJEKTI
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu občine
Divača.

