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I.

Uvod

Spreminja se obstoječi Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini
Divača – UPB 1 (Uradni list RS št. 57/12-UPB1). 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).
Predlagane spremembe temeljijo na priporočilih revizije o pravilnosti poslovanja Občine v
delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov. Odlok bo podlaga za izvedbo javnega
razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini.

II.

Pravna podlaga



Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 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);



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);



Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – UPB 1
(Uradni list RS št. 57/12-UPB1);



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

III.

Obrazložitev

Zakonodaja, med drugim, nalaga lokalni skupnosti tudi skrb za zagotavljanje javnega interesa
na področju športa v okviru javnih zavodov in športnega udejstvovanja društev in klubov kot
tudi posameznikov. Zakon o športu (v nadaljevanju: Zakon), določa uresničevanje javnega
interesa v športu na lokalnem nivoju tako, da 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 in 2012, v letu
2012 je bilo sprejeto Uradno prečiščeno besedilo.
Obstoječi Odlok je potrebno v nekaterih segmentih spremeniti; predlagane spremembe
temeljijo na priporočilih revizije o pravilnosti poslovanja Občine v delu, ki se nanaša na
dodeljevanje tekočih transferov, na upoštevanju določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, na upoštevanju določil sprejetega Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov občine Divača v najem, ki ga je sprejel Občinski svet občine Divača v
letu 2014 in upoštevanju določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških in Zakona o
uresničevanju načela enakega obravnavanja.
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.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem Odloka;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.
Predlog besedila Odloka in obrazložitev po členih je podana v nadaljevanju, besedilo
vnesenih sprememb in dopolnitev je označene s poševnim tiskom.

V.

Zaključek

Občinskemu svetu se podaja predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uresničevanju 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.

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

VI.
Prilogi
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača;
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uresničevanju javnega
interesa na področju športa v občini 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 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.
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 z obrazložitvami po členih

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 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, 15/03-ZOPA),
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), Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v občini Divača – UPB 1 (Uradni list RS št. 57/12-UPB1), 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 prvenstevno iz določil Statuta Občine Divača v
povezavi z zakonodajo s področja lokalne samouprave, ki določa lokalni skupnosti skrb in
pristojnosti na področju športa ter s zakonodajo s področja športa, ki konkretneje razčlenjuje
naloge in pristojnosti s področja športa.

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

1. člen
Spremeni se 1. člen, tako, da se za obstoječi prvi odstavek doda nov, drugi, odstavek, ki glasi:
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Zakona
določata dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski ali moški slovnični
2. člen
Spremeni se 11. člen, tako, da se na koncu obstoječega besedila doda novo besedilo, ki glasi:
v drugem odstavku za točko 10. doda novo besedilo, ki glasi:
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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (220. člen), ki določa (obvezne) sestavne dele razpisne dokumentacije
javnega razpisa.
3. člen
Spremeni se 10. člen, tako, da se med obstoječi tretji in četrti odstavek doda nov odstavek, ki
glasi:
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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (218. člen), ki določa sestavo komisije za vodenje postopka javnega
razpisa. .
4. člen
Črta se besedilo 18. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
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 sklep o izboru
izvajalca programa športa, višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem sklep.
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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (226., 227, 228. člen), ki določa postopek odločanja o dodelitvi sredstev
izbranim prejemnikom v okviru javnega razpisa.
5. člen
Črta se besedilo 19. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (231. člen), ki določa postopek in možnosti ravnanja izbranega izvajalca
programov športa, če se s prejetim sklepom ne strinja.
6. člen
Črta se besedilo 26. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno
določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov,
ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba, krajevnih
skupnosti občine Divača, s tem, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe športnih
objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.
Osnovna šola, Nogometni klub in krajevne skupnosti občine Divača morajo pri oddajanju
športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem pred ostalimi zainteresiranimi
uporabniki.

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.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na osnovi veljavnega Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
občine Divača v najem, ki ga je sprejel Občinski svet občine Divača v letu 2014.
7. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Obrazložitev:
Občina Divača objavlja občinske akte v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

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, 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, 15/03-ZOPA),
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), Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v občini Divača – UPB 1 (Uradni list RS št. 57/12-UPB1), 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 1. člen, tako, da se za obstoječi prvi odstavek doda nov, drugi, odstavek, ki glasi:
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
Spremeni se 11. člen, tako, da se na koncu obstoječega besedila doda novo besedilo, ki glasi:
v drugem odstavku za točko 10. doda novo besedilo, ki glasi:
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.
3. člen
Spremeni se 10. člen, tako, da se med obstoječi tretji in četrti odstavek doda nov odstavek, ki
glasi:

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.
4. člen
Črta se besedilo 18. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
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.
5. člen
Črta se besedilo 19. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
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.

6. člen
Črta se besedilo 26. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
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.
7. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:
ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

