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PRAVNA OSNOVA: 16. in 98. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; ZŠpo-1),
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 17. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/2013, 48/2015)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v
občini Gorenja vas - Poljane – druga obravnava.

Obrazložitev:
PRAVNE OSNOVE:
30. maja 2017 je državni zbor RS sprejel nov Zakon o športu (ZŠpo-1), ki v svojem 16. členu (3. odstavek) zavezuje
lokalne skupnosti, da z občinskim odlokom podrobneje opredelijo postopek priprave, sprejemanja in spremljanja
izvajanja letnega programa športa v občini. V 98. členu pa zakon nalaga lokalnim skupnostim, da občinske predpise
s področja športa z določbami ZŠpo-1 uskladijo v najkrajšem možnem času.
RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
Z Odlokom o postopku sofinanciranja letnega programa športna v občini Gorenja vas - Poljane želi predlagatelj
urediti razmere na področju sofinanciranja javnega interesa v športu v občini, kar pomeni uskladitev z zakonskimi
določili in določitev pogojev za sistematično vrednotenje športnih programov in področij ter spremljanje izvajanja
LPŠ. Predlog Odloka je pripravljen na osnovi zakonskih določil in dobre prakse, ki se je izoblikovala v letih delovanja
civilne športne družbe, hkrati pa upošteva priporočila osrednje slovenske civilnodružbene športne organizacije;
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).
Odlok prvenstveno določa postopek, po katerem se bo v občini sofinanciral javni interes na področju športa. Tako
najprej opredeli vse potencialne subjekte, ki imajo v občini s svojimi športnimi programi in področji možnost
sodelovati v postopku za pridobitev javnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa (izvajalci LPŠ), hkrati
pa določi še dodatne pogoje, ki jih morajo ti potencialni izvajalci izpolnjevati (pravica do sofinanciranja). Skladno z
NPŠ in ZŠpo-1 so navedeni vsi športni programi in področja, ki jih Občina lahko sofinancira (področja športa). Športni
programi so najbolj prepoznaven del športa in kot taki tudi najbolj izpostavljeni, poleg tega pa se lahko sofinancirajo
tudi športni objekti (investicije, posodabljanje, upravljanje in vzdrževanje), razvojne dejavnosti (usposabljanje in

izpopolnjevanje strokovnih kadrov), organiziranost v športu (delovanje športnih društev) ter športne prireditve
(sofinanciranje lokalno pomembnih športnih prireditev).
Temeljno vprašanje občine je, katere športne programe in področja ter v kolikšni meri vsako leto sofinancirati iz
proračunskih sredstev, kar se določi v letnem programu športa (LPŠ), ki predstavlja najpomembnejši letni dokument
občine na področju športa. Višina in obseg sofinanciranja sta odvisna od razvojnih načrtov, prioritet v športu,
kadrovskih in prostorskih danosti ter razpoložljivih proračunskih sredstev. LPŠ predstavlja operacionalizacijo določb
Odloka. V njem pa se podrobno določijo pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje programov in področij, ki so v
koledarskem letu predmet javnega razpisa.
Odlok zvesto sledi določbam ZŠpo-1, saj je za ključni postopek sofinanciranja LPŠ določen javni razpis, ki ga (prav
tako po ZŠpo-1) vodi posebna Komisija za izvedbo JR. Postopek izvedbe JR, v njem so do potankosti opisani vsi koraki
od objave JR do končnega podpisa pogodb z izbranimi izvajalci, je zelo podoben splošnemu upravnemu postopku
(ZUP-u).
Odlok je bil skladno s sklepom Občinskega sveta posredovan v 30-dnevno javno obravnavo. Pripomb, pobud in
predlogov občinska uprava v roku ni prejela. Zaradi dodatne uskladitve z določbami ZŠpo-1 je občinska uprava v
besedilo Odloka vnesla dve manjši korekciji, in sicer:
 3. člen: tretja alinea se glasi: »zavodi s področja vzgoje in izobraževanja«, ostalo prvotno besedilo se črta.
 8. člen: v prvem odstavku se doda besedilo »na podlagi sklepa župana«, tako da se prvi odstavek glasi:
»V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.«
CILJI IN NAMEN:
S sprejetjem Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športna v občini Gorenja vas – Poljane želi
predlagatelj urediti razmere na področju sofinanciranja javnega interesa v športu v občini: uskladitev z zakonskimi
določili in določitev pogojev in meril za sistematično vrednotenje športnih programov in področij ter spremljanje
izvajanja LPŠ.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Višina sofinanciranja LPŠ v občini je odvisna od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Ker je Občina že
doslej v občinskem proračunu namenjala sredstva za sofinanciranje športnih programov in področij, sprejem Odloka
o postopku sofinanciranja LPŠ v občini Gorenja vas – Poljane ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja športa
in nima dodatnih finančnih posledic.
Občinskemu svetu predlagamo, da Odlok obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v
občini Gorenja vas – Poljane (druga obravnava).
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