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ODLOK O POSTOPKIH IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TRŽIČ 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
 
- osnutek odloka je bil potrjen na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič dne 14. 6. 2018. 
Sledi javna obravnava osnutka odloka, sprejem se pričakuje na 33. redni seji občinskega sveta 13. 
9. 2018. 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga: 

- Zakon o športu (Ur. list RS 29/17), 

- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 
(Ur. list RS 26/14),  

- Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (sklep 
vlade št. 00727 – 13/2014, z dne 26.8.2014) 

 

2. Rok za sprejetje odloka: 

V enem letu po uveljavitvi Zakona o športu. Predviden rok sprejema je september 2018. 

 

3. Splošna obrazložitev odloka: 

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 

Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Ur. list RS 26/14), Izvedbenem načrtu Resolucije o Nacionalnem 

programu športa v Republiki Sloveniji (sklep vlade št. 00727 – 13/2014, z dne 26.8.2014) občinski svet 

z odlokom podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, 

podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni 

ravni, 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. 

Občinski svet je na 31. redni seji, 10. 5. 2018 občinski upravi naložil, da za junijsko sejo občinskega 

sveta pripravi odlok, ki določa postopke in merila za sofinanciranje letnih programov športa, pri tem pa 

poleg zakonodaje smiselno sledi še predlogu pravilnika in meril podanih s strani Olimpijskega komiteja 

Slovenije (v nadaljevanju: OKS). Občinska uprava je pri pripravi gradiva poskušala v največji možni meri 

slediti modelu meril OKS, v celoti pa je sledila Zakonu o športu, resoluciji o nacionalnem programu 

športa in izvedbenem načrtu resolucije.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:  

Odlok ureja način izvajanja Letnega programa športa na lokalni ravni. Drugih posebnih posledic nima. 
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II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKA TER SPREMEMB, KI JIH 

PRINAŠA: 

I. Splošne določbe 
 
Ta odlok določa postopek izbire izvajalcev posameznih programov in področij letnega programa športa, 
podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni 
ravni, 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 kot priloga sestavni del odloka in 
se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve 
o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati. 

 

II.   Področja športa in izvajalci 
 

Občina sofinancira programe športa v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, 
da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji. Programi in področja za 
izvajanje katerih se z letnim programom športa določa  obseg javnih sredstev so lahko: 

 

A. Športni programi 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

3. Kakovostni šport 

4. Vrhunski šport 

5. Šport invalidov 

6. Športna rekreacija 

7. Šport starejših 

B. Športni objekti in površine za šport v naravi 

C. Razvojne dejavnosti v športu 

1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

2. Založništvo v športu 

D. Organiziranost v športu 

1. Delovanje športnih organizacij 

E. Športne prireditve in promocija športa 
 
 
 Izvajalci športnih programov so: 

 športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, 

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Tržič, 

 zavodi za šport po Zakonu o športu, 

 pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki 
Sloveniji, 

 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namen na področju športa, v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanove, 

 javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe, 

 samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 

športa in 

 zasebni športni delavci. 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega 
programa športa. 
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III. Postopek izbora in sofinanciranje letnega programa športa 
 
Letni program športa opredeljuje programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem 
koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Tržič, ob 
upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno v Nacionalnem programu športa. Letni 
program športa sprejme občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze. V kolikor 
občinska športna zveza ne poda mnenja v roku enega meseca ga Občinski svet lahko kljub temu 
sprejme. 

 

Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede kot javni razpis. 

 
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz petih 
članov, od katerih so štirje imenovani na predlog občinske športne zveze in od katerih je eden 
predsednik.  
 
 

IV.  Način financiranja izvajalcev letnega programa športa 
 
Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena sredstva dodeli na podlagi pogodbe. Upravičeni stroški 
so podrobneje določeni v Odloku. 
 
 

V. Spremljanje izvajanja letnega programa športa in poročanje 
 
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni 
razpis. Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe 
v sofinanciranih programih. 
 
Izvajalci programov letnega programa športa morajo občinski upravi najkasneje do 15.7. tekočega leta 
in 15.1. naslednjega leta predložiti na predpisanih obrazcih vsebinsko in finančno poročilo s potrebnimi 
prilogami in dokazili o doseženih ciljih in rezultati, ter upravičenih stroških programa,.  

 

VI. Javni športni objekti in površine za šport v naravi 
 

Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega 
programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega 
programa športa in drugimi uporabniki. 
 
Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi 
pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki 
in izvajalci. 
 

 

VII. Prehodne in končne določbe 

 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Tržič (Ur. l. RS, št. 96/12).Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Obvezna priloga k odloku so tudi Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa 
v občini Tržič. 
 
 

III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: spletna stran Občine Tržič, spletna stran Športne zveze Tržič 

2. Datum objave: 22. 6. 2018 



4 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si ali Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič 

4. Zaželeno je, da poslane pripombe vsebujejo navedbo dela ali člena Odloka na 

katerega se nanašajo. 

5. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 28. 8. 2018 

 

Občina Tržič bo izvedla javno obravnavo odloka, ki bo predvidoma v torek, 21. 8. 2018, ob 18. uri 

v veliki sejni sobi Občine Tržič.  

  

IV. OSEBE, ODGOVORNE ZA STROKOVNO PRIPRAVO IN USKLAJENOST GRADIVA: 

Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 

Številka zadeve: 007-0007/2018 
Datum: 22. 6. 2018 
 
 

dr. Metka Knific Zaletelj 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 
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