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Zadeva:   Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Ribnica 
 
Predlagatelj:   Župan Občine Ribnica 
 
Poročevalka:  Vida Mihelčič, predsednica Komisije za šport 
   Nevenka Turk Kraljič, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
   
Pravna podlaga : 3. odstavek 16. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17).   
 
Namen:   Obravnava in sprejem Odloka o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica 
 
Predlog sklepa:   Občinski svet Ob čine Ribnica sprejme Odlok o postopku 

in merilih za sofinanciranje letnega programa šport a v 
Občini Ribnica v 1. obravnavi.  

 
 
1. Razlogi za sprejem: 
 
Postopek, pogoje, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev za 
uresničevanje javnega interesa na področju športa je urejal Pravilnik o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, 
št. 44/16, v nadaljevanju: pravilnik). V skladu s pravilnikom in merili tega pravilnika 
so bili z javnim razpisom v letu 2017 izbrani izvajalci letnega programa športa.  
 
Konec junija 2017 je pričel veljati nov Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, v 
nadaljevanju: zakon). Zakon je v 90. členu uveljavil prenehanje »starega« Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03) in določil, da občina z 
odlokom določi pogoje in merila za izbiro izvajalcev letnega programa športa.    
 
2. Ocena stanja z obrazložitvijo:  
 
Veljavni Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
je usklajen z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 
2014-2023 in Izvedbenim načrtom Resolucije o nacionalnem programu športa 
Republike Slovenije, ker pa pravna podlaga za pravilnik ne obstaja, je nujna čim 
prejšnja obravnava in sprejem odloka o sofinanciranju letnega programa športa.  
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Predloženi odlok podrobno določa pogoje izvajalcev posameznih programov in 
področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, 
postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način 
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciranju. Merila za izbor in vrednotenje programov letnega 
programa športa so v primerjavi z merili iz pravilnika spremenjena le v delu, v 
katerem morajo biti usklajena z zakonom in se nanašajo na kriterije za izbor 
športnih programov.  
 
V športnih programih ne tekmovalne narave (kot npr. prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine, športna rekreacija in šport starejših) se kot merilo upošteva cena 
športnega programa, kompetentnost strokovnih delavcev in število vključenih v 
program. V programih tekmovalnega značaja pa se poleg merila kompetentnosti  
strokovnih delavcev kot merilo upošteva še konkurenčnost in lokalni pomen 
športne panoge ter razširjenost in uspešnost športne panoge.  
 
Besedilo pravilnika je usklajeno z zakonom, kot eno izmed važnejših sprememb 
pa velja izpostaviti možnost začeti s postopkom javnega razpisa še pred 
sprejemom občinskega proračuna, odločbo o izbiri pa izdati, ko je znana dejanska 
višina sredstev namenjenih sofinanciranju. Z zakonom je usklajen postopek 
javnega razpisa in pristojnosti komisije, ki jo imenuje župan. 
 
Obrazložitev posameznih členov:   
 
1. člen določa vsebino odloka. Odlok določa izvajalce in področja letnega 
programa športa, podrobnejša merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa 
športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja 
izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju in izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  
 
2. člen opredeljuje način uresničevanja javnega  interesa  na področju športa v 
občini z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje LPŠ, spodbujanjem in 
zagotavljanjem  pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter 
načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembne 
športne objekte in površine za šport v naravi. Javni interes občina uresničuje skozi 
letni program športa, ki mora biti v skladu z Nacionalnim programom športa. 
 
3. člen določa programe in področja, za izvajanje katerih občina v letnem 
programu športa določi obseg javnih sredstev. Športni programi se delijo na 
programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športno vzgojo otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski 
šport, šport invalidov, in šport starejših. V športnih programih gre praviloma za 
organizirano in strokovno vodeno športno vadbo. Na področju športnih objektov in 
površin za šport v naravi je skrb lokalne skupnosti za trajnostno in športno 
tehnološko posodobitev obstoječih športnih objektov ter njihovo učinkovito 
koriščenje in ravnanje. Na področju razvojnih dejavnosti je najpomembnejša skrb 
namenjena strokovnemu kadru, ki izvaja športne programe. Strokovna izobrazba 
ter višja stopnja usposobljenosti strokovnega kadra zagotavlja kvalitetnejšo vadbo, 
prav tako pa je pomembno nenehno izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu. 
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Področje organiziranost v športu je namenjeno delovanju športnih društev, ki so 
osnovni nosilci izvajanja športnih programov v lokalni skupnosti. Področje športnih 
prireditev in promocije športa zajema predvsem nacionalne in lokalne športne 
prireditve, ter lokalne promocijske prireditve, ki jih organizirajo izvajalci iz 4. člena 
odloka. Področje družbene in okoljske  odgovornosti v športu zajema programe, ki 
se izvajajo predvsem na ravni države in vsebuje programe iz področja športnega 
obnašanja, preprečevanje dopinga v športu, varuha športnikovih pravic in 
trajnostnega vidika športa. Na podlagi 1. člena odloka pa je izvedba programa oz. 
projekta možna tudi v lokalni skupnosti. 
 
4. člen določa kdo so lahko izvajalci športnih področjih in navaja prednosti pri 
uporabi športnih površin, ki jo imajo pri izbiri izvajalcev športnih programov 
društva, za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine pa tudi vzgojno 
izobraževalni zavodi.  
 
5. člen določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnega programa športa:  
registracija izvajalca iz 4. člena s sedežem v občini najmanj eno leto, najmanj 20 
članov s plačano članarino in prijavljen športni program izvajati najmanj eno leto. 
Za izvajalce športnih programov pa je omejitev vezana tudi na minimalni obseg 
izvajanja programa (celoletni programi vadbe). Udeleženci programov 
tekmovalnega značaja morajo izpolnjevati tudi kriterij športnika kot ga opredeljuje 
Zakon o športu. Udeleženci športnih programov so namenjeni občanom. Izvajalci 
morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo glede na vir prihodkov in stroškov za 
prijavljene programe, prav tako pa morajo voditi evidenco o udeležencih 
programa. 
 
6. člen opredeljuje vsebino letnega programa športa: področja športa, ki se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se 
zagotavljajo v proračunu o ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je 
opredeljeno v Nacionalnem programu športa, določa pa tudi organ, ki LPŠ 
sprejme.  
 
7. člen določa začetek postopka izbire izvajalcev letnega programa športa, skrajni 
rok za izvedbo javnega razpisa po sprejetju letnega programa športa. Postopek 
javnega razpisa se lahko objavi pred sprejemom občinskega proračuna, odločbo 
pa izda po  sprejemu.   
 
8. člen določa sestavo komisije župana, ki vodi postopek javnega razpisa ter 
omejitve v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije. 
 
9. člen določa naloge komisije.  
 
10. člen navaja obvezne sestavine javnega razpisa. 
 
11. člen določa način oddaje in postopka komisije pred odpiranjem vlog. 
 
12. člen opredeljuje delo komisije in postopke pri odpiranju vlog. Odpiranje prejetih 
vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ni javno. Za 
vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki se lahko 
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prijavi in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik. Vlogo, ki ni 
pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena.  
 
13. člen določa rok za poziv komisije predlagateljem nepopolnih vlog z rokom za 
dopolnitev in posledice predlagatelju, ki vloge ni dopolnil.  
 
14. člen opredeljuje delo in postopke komisije pri izbiri in vrednotenju programov,  
pripravi predloga za izbor in sofinanciranje programov in področij LPŠ. Komisija 
opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih 
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom. O opravljenem 
strokovnem pregledu vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in 
predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v 
določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje letnega 
programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.  Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter 
zapisnik komisije niso javni. Programe se vrednoti v točkah, vrednost točke se 
določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine 
in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa 
 
15. člen določa osebo, ki na predlog komisije izda odločbo o sofinanciranju. 
Odločba  je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju., po izdaji odločbe pa 
se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju, ne odziv 
izbranega izvajalca k podpisu pogodbe se šteje da je odstopil od vloge za 
sofinanciranje. 
 
16. člen omogoča ugovor zoper odločbo v kolikor se prijavitelj ne strinja z 
uvrstitvijo  prijavljenih programov v letni program športa, pri čemer merila za izbor 
in vrednotenje niso predmet ugovora. Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi prijavitelji. Odločitev v zvezi z ugovorom mora biti sprejeta v 30 dneh. 
 
17. členu obvezuje občino k objavi rezultatov javnega razpisa, izbrane izvajalce 
letnega programa športa k javni objavi cene športnega programa, ki je 
sofinanciran iz javnih sredstev. Postopek in način izračuna cene predpiše minister. 
Člen tudi navaja, da morajo biti športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev za udeležence brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov 
mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno 
zmanjšati. 
 
18. členu določa obvezne sestavine pogodbe z izbranim izvajalcem.  
 
19. člen določa način in rok koriščenja odobrenih sredstev in obveznost izvajalca 
LPŠ, da dodeljena sredstva koristi izključno za odobreni program.  
 
20. člen določa upravičene stroške izvajalcev pri posameznih področjih športa.  
  
21. člen določa način spremljanja izvajanja športih programov.   
 
22. členu določa terminsko obveznost izvajalcev programa športa k poročanju in o 
posledicah, če izvajalec poročila ne odda pravočasno.  
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23. členu: določa prednostno uporabo javnih športnih objektov in površin različnih 
izvajalcev:  izvajalci, ki izvajajo programe športa v okviru obveznega  ali 
razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa. Sledijo jim športna društva, 
ki izvajajo letni program športa, nato društva, ki ne izvajajo letnega programa 
športa, vendar imajo status društva v javnem interesu, ki imajo prednost pred 
drugimi uporabniki.  
   
23. člen določa prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa. 
 
25. člen določa objavo in začetek veljavnosti predloženega odloka.   
 
  
3. Finančne posledice:  
Sprejem predloženega odloka bi pomenil pravno podlago za doseganje ciljev 
nacionalnega programa športa. Občini ne nalaga novih finančnih obveznosti,  
omogoča pa razdelitev javnih sredstev, ki jih občinski svet z letnim programom 
športa nameni izvajalcem programov športa.  
 
 
4. Besedilo odloka:  
 
Glej priloženi Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Ribnica.    
 
 
Pripravili: 
     
Vida Mihelčič 
Predsednica Komisije za šport 
                                                                                              
Nevenka Turk Kraljič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
                                        
                                                                                           Jože Levstek 
                                                                                                 župan  


