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OBCINSKI SVET
oB.INE PoD.ETRTEK

Zaderat Odlok o sofinanciranju Sportnih programov v Obiini Podietrtek

Obiina Poddetrtek je ima sprejet Pravilnik o sofinanciranju letnih programov Sporta v Obirnr
Poddetrtek (Ur. List RS.52l2003). ki pa ni usklajen z Zakonom o Sportu (Uradni tist RS" 5t.

29117-21/18 -ZNOrg in 82/20) in Nacionalnim programom Sporta v Republiki Sloveniji 2014-

2023. Zaradi navedenega se je pristopilo k pripravi novega Odloka o sofinanciranju Sportnih

programov v Obdini Poddetrtek.

Vsebina Odloka mora v skladu s 16. dlenom Zakona o Sportu podrobno urejati in dotodati

izvajalce posameznih programov in podrodij letnega programa Sporta. podrobnej5e pogoje in
merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta na lokalni ravni. nadin

doloditve viSine sofinanciranja. postopek izbire in sofinanciranje izvajanja letnega programa
Spo(a. nadin sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter nadin izvajanja nadzora nad
pogodbami o sofinanciranju. V Odloku so se uskladila tudi poimenovanja programov.

Vsebino Odloka je obravnaval tudi Odbor za druZbene dejavnosti in ga soglasno potrdil.

Sprejetje Odloka je osnova za sprejetje Letnega programa Sporta za Obiina Poddetrtek za leto
2021 in v nadaljevanju za izvedbo razpisa.

Pripravila:
Simona Selekar

L



PRE,DI-OG

Na podlagi 29. in 65. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - UPB,
27108,76108,79/09,51110,40112 - ZUIF, 14115 - ZUUJFO, 76116 - odl. US, l1/18 -
ZSPDSLS-1, 30/18,61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o Sportu (Uradni list
R5,5t.29117,21118 -ZNOrg in 82120), Resolucije o Nacionalnem programu Sporta v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, St. 26114) in 17. dlena Statuta Obdine
Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43118 - UPB) je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na . redni
seji sprejel

O DLOK
o sofinanciranju Sportnih programov v Obdini Poddetrtek

I. SPLOSNE DOLOEBE

f. ilen
(vsebina odloka)

Odlok o sofinanciranju Sportnih programov v Obdini Poddetrtek (v nadaljevanju Odlok) doloda
pogoje, merila, kriterije in postopek za vrednotenje in delitev sredstev za uresnidevanj e j avnega
interesa na podrodju Sporta v Obdini Poddetrtek (v nadaljevanju Obdina) v okviru letnega
programa Sporta.

Sredstva za sofinanciranje letnega programa Sporta se zagotovijo v proradunu Obdine

Predmet tega Odloka niso sredstva za vzdrievanje ter investicije v prostor.

2. Clen
(upraviEenci)

Upravidenci za sofinanciranje progmmov iz proraduna Obdine po tem Odloku so:

- Sportna druSft4
- druStv4 ki imajo registrirano Sportno dejavnost,
- javni zavodi s podrodja vzgoje in izobraZevanj4
- zavodl gospodarske druZbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podrodju lporta.

3. ilen
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)

Iz proraduna obdine se po tem odloku v posameznem koledarskem letu sofinancirajo sportni
programi, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa in ki niso sofinancirani iz katerih toti drugitrjalnih sredstev.



.1. Ilen
(pogoji za sofi nanciranje)

Do sredstev so upravideni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedeZ v Obdini Poddetrtek ali izvajajo redne Sportne programe na podrodju Obdine
Poddetrtek.

- da so registrirani v skladu z zakonodajo,

- da iz,tajajo Sportne program ter imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,

- da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,

- da imajo zagotovljene materialne (Sportna oprem4 rekviziti), prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo nadrtovanih Sportnih aktivnosti,

- da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

- da imajo urejeno evidenco o dlanih, registriranih tekmovalcih in urejeno dokumentacijo v
skladu z zakonom, ki ureja druStva (velja za druSwa) ter da delujejo v skladu z veljavno
zakonodajo,

- Obdini redno dostavljajo porodila o realizaciji programov ter zahtevane podatke,

- druge pogoje dolodene z vsakoletnim razpisom.

lz'tilalci,V,t izvajajo redne Sportne programe v Obdini, nimajo pa sedeZa v Obdini, so upravideni
do sofinanciranja Sportnih programov v deleZu, ki se izvaja na podrodju obdine.

II. PROGRAMI SPORTA IN POSTOPEK IZBIRE PROCRAMOV

5. ilen
(programi, ki se sofinancirajo)

prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine,
Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
obstudijska Sportna dej avnost,
Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport,
kakovostni Sport,
whunski Sport,
Sport invalidov,
Sportna rekeacija,
Sport starej5ih,
izobraZevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu,
organiziranost in delovanje Sportnih druItev,
Sportne prireditve,
Solska Sportna tekmovanj a.

6. Clen
(uvedba postopka)

obdinski svet z letnim progftrmom sporta dolodi progame, ki jih bo obdina financirala v
tekodem proradunskem letu.

Obdina bo v skladu z razpoloZljivimi sredstvi v obdinskem proradunu sofinancirala naslednje
programe:



Postopek izbire Sportnih programov, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine, se zadne s

sklepom o zadetku postopk4 ki ga sprejme Zupan.

7. ilen
(strokovna komisija)

S sklepom iz prejinjega dlena Zupan narodi objavo javnega razpisa in imenuje strokovno
komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa. S sklepom dolodi sestavo strokor.ne komisije,
naloge in pristojnosti ter nadin dela.

Naloge strokovne komisije so:

odpiranje in pregled najavni razpis prispelih vlog,
ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
ocenjevanje in wednotenje programov s podrodja Sporta skladno z merili,
sestava zapisnika o delu,
priprava predloga razdeliwe sredstev,
izvedba ostalih nalog, ki jih dolodi Zupan.

8. ilen
(avni razpis)

Javni razpis zz izbiro progrirmov s podrodja Sporta, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine
Poddetrtek, mora biti objavljen na spletni strani Obdine Poddetrtek ter v lokalnem dasopisu.

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:

- navedba narodnika,

- predmet razpis4

- navedbo upravidencev, ki se lahko prijavijo na razpis,

- podrodja programov, ki so predmet sofrnanciranja,

- viSina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpis4
- merila in kriterije za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo,
- poCoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- razpisni rok,

- obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredswa izpladana izvajalcem,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- vsebino vlog in nadin njihove dostave,

- navedbo oseb, pooblaidenih za dajanje informacij,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveSdeni o izidujavnega razpisa.

Zjavnim razpisom se lahko dolodi druge elementg kijih morajo vsebovati vroge, de so potrebni
r ]rstrezng izvedbo postopkov in sprejemanje odlodiiev u *"o , p..a,n.torr"1u*"gu'."rpi*.
Rok za prijave na javni razpis ne sme biti krajii od 30 dni od objave. -i

V primeru, ko vlogo poda druStvo oziroma drugi subjekt s podrodja Sporta, katere dlan je tudi
dlan strokovne komisije, se mora le-ta v delu postopka, ki se nanaia na odloditev o dodeliwi
sredstev za konkretno dru5wo oziroma drugi subjekt s podrodja Sport4 katere dlanje, izloditi.



f. ilen
(vloga)

Vloga zainteresiranega upravidenca, ki se prijavlja najavni razpis, mora biti predloZena v zaprti
kuverti in omadena z besedilom, kotje dolodeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

V sprejemni pisami Obdine pristojna oseba vsako prejeto vlogo na kuverti omadi datum in uro
prispetja.

10. Clen
(odpiranje prejetih vlog)

Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija. Odpirajo se samo pravodasno vloZene vloge,
ki so bile pravilno oznadene in le-te oceni na podlagi meril in pogojev, navedenih v razpisni
dokumentacij i.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

naslov, prostor in das odpiranj4
predmet javnega razpis4
prisotne dlane strokovne komisije,
imena oziroma nazive vlagateljev vlog,
semam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predlofile upravidene osebe,

seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
semam formalno popolnih vlog.

Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predloZiwi vseh zahtevanih podatkov
(formalna popolnost vloge).

11. Ilen
(obravnava vlog)

Pristojni javni usluZbenec na podlagi ugotovitev iz tretjega odstavka prej5njega dlen4
vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim dolodi rok za
dopolnitev vloge.

Stroko,na komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene
(formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vlofile upravidene osebe ter vlog, ki so prispele
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.

Tajnik obcine s sklepom zzvrte vloge iz drugega odstavka tega dlena. Zoper sklep o zavrzenju
je dopustna pritoZba, o kateri odloda Zupan obdine.

12. Clen
(ocenjevanje vlog in odlolanje)

Na podlagi ocen strokovna komisija pripravi predlog upravidencev do finandnih sredstev. ki
vsebuje viSino sredstev za vsakega posameznega upravidenca. predlog strokovna komisija
predloZi tajniku obdine.



13. ilen
(izdaja odlodb upravidencem)

Na podlagi prejetega predloga strokovne komisije tajnik obdine izda upravidencem odlodbo o
viSini odobrenih finandnih sredstev. Zoper odlodboje dopustno vloZiti pritoZbo, o kateri odloda
Zupan obdine. Predmet pritoZbe ne morejo biti merila dolodena za ocenjevanje vloge. Odloditev
Zupana je dokondna.

14. ilen
(pogodba)

Po preteku roka za pritoZbo i;upan z imajalci sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obvemosti med Obdino in izvajalcem Sportnih progr.rmov.

Pogodba mora vsebovati podatke o:

pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnik . . . ),
predmetu, namenu in ciljih pogodbe, ki predstavljajo javni interes,
vi5ini dodeljenih sredstev za programe, ki so predmet sofinanciranja,
roku in nadinu predloZitve porodil ter dokazil o izvajanju progmmov in namenski porabi
sredstev,
nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
obveznostih izvajalca k sprotnemu obveSdanju obdine o statusnih in drugih spremembah, ki
bi lahko rplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
drugih medsebojnih pravicah in obveznostih, pomembnih za inedbo sofinanciranja
programov.

15. ilen
(sklenitev pogodbe)

Izvajalcrl ki so mu bila odobrena finandna sredstv4 se poslje pogodbo v podpis. Izvajalcu se
dolodi rok, v katerem je dolzan vmiti podpisano pogodbo. v primeru, da izvajalec, danem
roku ne 

'rne 
podpisano pogodbo, se steje, da je odstopil od sofinanciranji programa iz

obdinskega ploradun4 da pogodba ni sklenjena in je obdina prosta vseh obveznosti, kiso zanjo
izhajale iz odlodbe.

16. ilen
(poroianje in nadzor)

lmajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolZni programe izvajati v skladu s pogodbo,
Odlokom ter podrodnimi predpisi.

Prejemnik sredstev iz proraduna Obdine mora v pogodbenem roku predloZiti:

- vsebinsko porodilo o izvedbi sofinanciranih progftrmov,
- finandno porotilo o porabi sredstev za sofinan"ii-. p.grurn.,
- dokazno gradivo in drugo dokumentacijo na poziv obdinlk" rp.uu".



Prejemnik sredstev iz proraduna Obdine je na dodatno zahtevo sofinancerja dolZan nuditi vse
potrebne informacije in mu predlo2iti dokazila oziroma dokumentacijo o izvedbi
sofinanciranega programa. Obdinska uprava lahko kadar koli zahteva dodatna pojasnila, ki so
povezana s predmetom sklenjene pogodbe ali nepopolnim porodilom oziroma finandnim
porodilom.

17. ilen
(nadzor nad porabo sredstev)

Namensko porabo sredstev po sklenjeni pogodbi lahko spremlja in preverja obdinska uprava,
nadzomi odbor ali druga oseba oziroma pravni organ, ki ga za to pooblasti Zupan.

ee se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalc4 se sofinanciranje takoj ustavi, Ze

prejeta sredswa pa mora imajalec vmiti v obdinski proradun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki tedejo od dneva prejetja do dneva wadila sredstev. Vmitev nenamensko
porabljenih sredstev se zahteva v naslednji primerih:

ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del 1eh nenamensko porabljena.
ko se ugotovi, da je izvajalec, za katerega je namen pridobitve sredstev v vlogi navajal
neresnidne podatke,
ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz obdinskega proraduna,
ko izvajalec v dolodenem roku ne odda ali v dolodenem roku ne dopolni porodila iz drugega
odstavka 16. dlena Odloka.

18. ilen
(Sportni objekti)

lzvajalci Sportnih progftlmov, ki so izbrani na javnem razpisu, imajo pravico do uporabe
Sportnih objektov in pow.iin v lasti obdine ali v upravljanju javnih vzgojno izobrazevalnih
zavodov na podlagi pravil uporabe Sportne povrsine, hisnega reda in cenika uporabe prostorov.

Upravljavec Sportnih objektov mora pri oddajanju iportnih objektov v najem dati prednost
izbranim izvajalcem Sportnih progrnmov, ki imajo sedei v obdini, pred ostalimi
zainteresiranimi uporabniki.

III. MERTLA IN KRITERIJI

20. tlen

Programe. s podrodja sporta oceni_ strokovna komisija na podragi Meril in kriterijev za
vrednotenje Spo(nih programov v Obdini.

Yf9:.1 posamezrih proCrqgr 
ry Merilih in kriterijih za vrednotenje Sportnih programov vobdini' je inaiena v todkah. vrednost todke se izraduna kot razne{e .ia ou.. jorrir.Jrt"u

predvidenih za programe sporta in skupnim stevilom vseh todk nu 1u*", .-pi* [i.- ,progftrmov.

Merila in kriteriji za wednotenje sportnih programov v obrini so priloga tega odroka.

19. Clen



IV. KONdNI DOLOdBI

21. ilen

Z dnem, ko zadne veljati ta Odlok, preneha veljati Pravilnik o financiranju Spona v Obdini
Poddetrtek (Uradni list RS, St. 2312011).

Ta Odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Stevilka:
Datum:

Peter Misja
ZupaN



MERILA ZAIZBIPIO IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
SpoRra v osetNI pooeerRrer

t. SpoRrNr PRoGRAMI

MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE NETEKMOVALNIH
SponrNIH PRoGRAMov

A) Prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine
B) Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obsrudi ska SC rtna d avnost

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo vadedih,
- Stevilo ur progrcma,
- vadbeni prostor in
- kompetentnost strokovnih delavcev.

D) Sportna rekreacija
E) Sport starej5ih

PROGRAM

Srrvrlo un v
VADBf,NEM PROSTORU STROKOVNI KADER

ZAPRTI ODPRTI

t,2 0,6 0,5
Ocenjuje in vrednoti se:
- Stevilo vadedih,
- Stevilo ur progrirma,
- vadbeni prostor in
- kompetentnost strokovnih delavcev.

F) Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport,
G) Kakovostni Sport,
H) Vrhunski Sport

STROKOVNI KADERSrrvrlo uR v vADBENf,M PRosroRU

ODPRTIZAPRTI

STAROSTNA
KATEGORIJA

0,80,6t,2SoLSKI-kolektivni

0.5os0,6SoLSKI-individualni

III 5MLADINCI-kolektivni

0 60,60,8MLADINCI-individualni

0,80.6t,?PREDSOLSKI-kolektivni

0,50,50,6PREDSOLSKI-individualni



PROGRAMI

Sr,onrxl
VZGOJA

MLADINE.
USMf,RJENE
V VRHUNSKI

Sronr

KAXOVOSTNI
Sponr w.gtrxsxr Spont

MLADINSKI
RAZRED

DRZA\'}II
RAZRED

PERSPEKT
RAZRED

MEDNAROD
RAZRED

SVETO\TNI
RAZRED

tNptvlouaLNr Spont l0 l0 30 40 50

l0 :0 30 40 50

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo vadedih.

A Izobraievan e. us sabl an elnl o ln eYan e strokovnih kadrov v 5 rtu

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo udeleZencev in
- nivo izobrtrievanja.

II. ORGANIZIRANOST V SPORTU

I. MERILA ZAIZBIp(O IN SOFINANCIRANJE DELOVANJA SPONTNIU
DRTJSTEV

A Or aniziranost in delovan es rtnih druStev

NIVO IZOBRAZEVANJA

l0Obiinsko izobraievanje

30Potrjevanj e licenc (za vaditelje, u6itelje, planinske vodnike)

50Tri do pet dnevno izobraZevanje in usposabljanje

Ved kot petdnevno izobrairvanje in usposabljanje

ir.rxsrvo
I. RAZRED 2. RAZREDSrevrlo ilnNov s

PLAEANO EI-ENNNTNO
OZ. REGISTRIRANIH

IGRALCEV
80 ali VEe 50-79 20-49

Srevto roir 100 90 70 40

OBSEZNOST PROGRAMA

OBSEZEN MANJ OBSEZEN

nad 10 do3

KOLEKTIVNI SPORT

2. MERILA ZAIZBIRO IN SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

To.KE

20Potrjevanje licenc (za sodnike)

40Dvodnevno izobraZevanje in usposabljanje

60

3. RAZRED 4. RAZRED

do 19

ZELO OBSEZEN

4-10



DRUSTVO 1,5 t,2

Ocenjuje in vrednoti se:

- nivo tekmovanja.

ilI. SPONTUE PRIREDITVE IN PROMOCIJA SPORTA

1. MERILA ZAIZVIF(O IN SOFINANCIRANJE DRUGIH SPORTNTTI

PRIREDITEV

A) Sportne prireditve

Individualni i orl l

Kolektivni 5

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo udeleZencev oziroma ekip in
- nivo Sportne prirediwe.

Pohodi. koles en e, smudarski izleti
TO.Kf,

Posamezen dogodek

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo dogodkov.

TO.KE ZA TEKMOVANJE V LIGAH MEDOB.INSKI NIVO DRZAVNI NIVO

KOLEKTI\TNI SPORTI 100 200

INDIVIDUALNI SPORTI 50 100

PREDVIDENo STEVILO MIN 6 6- 10 I l-16 l1-32 NAD 32

NIVO SPORTNE PRIRI DITVE

Obdinska./medobdinska Sportna prireditev 0 ?0 30 40 50

Driavna Sportna prireditev 0 30 40 50 60

Mednarodna Sportna Prireditev 0 40 50 60 70

3-8 9-16 l7-32 NAD 32MIN 3PREDVIDENO STTVIIO TruP

NIVO SPORTNE PRJREDITVE

40 500 20 30Obdinska/medob6inska Sportna prireditev

600 30 40 50Drzavna Sportna prireditev
'7040 50 600Mednarodna Sportna prireditev

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo dlanov in
- obseg programa.

UDELEZf,NCEV

l0



rv. Solsru SpoRrNt PRoGRAMI

l. MERILA aAIZBTptI SponrNtg PRoGRAMov v Solas

Solsrl PRoRAMI
50Zlati sondek

50

50Sportni kro2ek
25Plavanje

PREDSOLSKI PROGRAMI
20Ciciban planinec
20Zlati sondek
50Smudanje/zimovanje
50Plavanie
50

Ocenjuje in vrednoti se:

- program.

Ocenjuje in vrednoti se:

- Stevilo udeleZencev,
- nivo tekmovanja in
- udeleZba oziroma organizacija in izvedba

2. MERILA ZA SOLSKA IN DRUGA SPONI-r.IA TEKMOVANJA
OTROK

DRZA\TNOPODRO.NONIVO Tf,KMOVANJA
4020UDELEZBA

Sr. uoelsZeNcPv
7040DO 20

85<n20-50

100605 l-100
ll570l0l -150

14590l5l-300
190r20NAD ]()O

ORGANIZACIJA
IN
IZVEDBA

TOEKE

Krpan

50Mladi planinec

25Sah

Taborjenje


