Opomba: Vnešene spremembe so označene s poševno pisavo in so podčrtane.
Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01‐ZSDP, 15/03‐ZOPA, 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo , 14/13 – popr. in 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice,
št. 1‐2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 13. redni seji, dne
29.9.2016, sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev,
ki so v javnem interesu v občini Logatec
(neuradno prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopek za sofinanciranje športnih programov in
prireditev, ki so v občini Logatec (v nadaljevanju: občina) v javnem interesu.
(2) Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih zagotavlja proračun občine za
uresničevanje javnega interesa na področju športa v občini, skladno z določili zakona, ki ureja šport,
ter smiselne uporabe Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014‐2023 (v nadaljevanju:
Nacionalni program).
2. člen
(1) Proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju športne dejavnosti v občini, se v posameznem
proračunskem letu delijo:
- za sofinanciranje posameznih programov,
‐ za ostale naloge opredeljene s tem pravilnikom.
(2) Iz občinskega proračuna se sofinancirajo športni programi, ki so opredeljeni v Letnem lokalnem
programu športa, z naslednjimi vsebinami:
1. Šport v javnih zavodih:
 stroški tekmovanj in rekvizitov predšolskih otrok (do 6 let – vrtci ),
 stroški tekmovanj in rekvizitov šoloobveznih otrok (OŠ, šolska športna društva) ter
vzgoja mladine in otrok s posebnimi potrebami v javnih zavodih.
2. Šport šoloobveznih otrok, mladine ter kakovostni šport (športna društva, klubi):
 športna rekreacija otrok in mladine do 18 let (stroški kadra, najema objekta, nujni
rekviziti za izvedbo programa) ter sofinanciranje članskih ekip (po korekcijskih faktorjih
na panogo in glede na strukturo stroškov, ki izhaja iz AJPES evidenc – poslovnih izkazov
in bilanc).
3. Sofinanciranje športne rekreacije in drugih dejavnosti:
 šport invalidov,
 šport starejših in socialno ogroženih,
 šport študentov,
 ostali tekmovalni in/ali ne‐olimpijski športi.
4. Šport mladine in odraslih ter nagrajevanje vrhunskih in uspešnih nastopov:
 stroški članskih ekip,
 vrhunski in drugi uspešni rezultati in uvrstitve.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu ter stroški delovanja društev:
 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
 delovanje društev – materialni stroški.

(3) Letni program športa sprejme občinski svet ob sprejemu vsakokratnega proračuna občine.
(4) Iz občinskega proračuna se, glede na vsakokratni Lokalni letni program športa, sofinancirajo tudi
strateške športne prireditve, ki so v javnem interesu v občini Logatec.
(5) Strateške prireditve, ki so v javnem interesu občine, določi župan ob sprejemu sklepa o uvedbi
javnega razpisa in javnega poziva za strateške športne prireditve, ki so v javnem interesu v občini
Logatec (v nadaljevanju: Sklep o uvedbi), na predlog Sveta lokalne skupnosti za šport.
(6) Svet lokalne skupnosti za šport je kolegijski organ, imenovan s strani župana, in je sestavljen iz
sedem (7) članov, od katerih mora biti najmanj polovica športnih strokovnjakov, ki jih predlaga športna
zveza.
(7) Svet lokalne skupnosti za šport daje tudi druge strateške usmeritve za izvajanje športnih dejavnosti,
ki jih lokalna skupnost vnese v osnutek letnega programa športa.
3. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev so na podlagi tega pravilnika lahko naslednji izvajalci športnih
dejavnosti v občini:
- športna društva ali konzorciji športnih društev,
- zveze športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in
neprofitne,
- vrtci, osnovne šole.
4. člen
(1) Višina sredstev predvidenih za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini se določi za posamezno
proračunsko leto in je odvisna od vsakoletnih namenskih sredstev občinskega proračuna.
(2) Sredstva se upravičencem, določenim v 3. členu, dodeljujejo po postopku, kot ga določa ta pravilnik.
5. člen
(1) Postopek za sofinanciranje športne dejavnosti v občini se začne z objavo Sklepa o uvedbi, najmanj
enkrat letno v uradnem glasilu ter na spletni strani, ki ga izda župan občine za sofinanciranje dejavnosti,
določenih v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.
(2) Sklep o uvedbi mora vsebovati najmanj:
 opis predmeta javnega razpisa in javnega poziva ter okvirno višino sredstev,
 pogoje in zahteve, ki so določene z zakonom oziroma tem pravilnikom,
 vsebine in merila za vrednotenje ‐ Točkovnik za vrednotenje programov športa (v nadaljevanju:
Točkovnik),
 način dela z aplikacijo, ki omogoča spletno prijavo na razpis,
 rok za predložitev vlog in način njihove predložitve (datum, čas, naslov, oznaka),
 rok, v katerem bodo izdane odločbe o izbiri.
6. člen
(1) Rok za prijavo na javni razpis in javni poziv ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni ter začne
teči kot določeno v sklepu iz prejšnjega člena.

(2) Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je vložena v roku, določenem v javnem razpisu in javnem
pozivu.
(3) Občina prevzame tudi prijave prejete po izteku roka, določenega v javnem razpisu in javnem pozivu,
vendar jih, zaradi prekoračitve roka, zapečatene vrne pošiljatelju.
7. člen
Občina pripravi elektronsko razpisno dokumentacijo, ki mora vsebovati obrazložitev vseh točk Sklepa
o uvedbi ter navedbo, katera dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno priložiti, da bo prijava štela
za popolno.
8. člen
(1) Javni razpis in javni poziv vodi posebna komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti (v
nadaljevanju: komisija), ki jo sestavlja 5 članov.
(2) Komisijo imenuje župan občine s sklepom, in sicer na sledeči način:
a) Enega člana na podlagi predloga izvajalcev športnih programov v občini, ki izvajajo kolektivne
športne panoge, pri čemer član postane tisti kandidat, ki doseže največ predlogov posameznih
izvajalcev športnih programov. V primeru, da imajo kandidati enako število predlogov, se župan odloči
na podlagi predloženih referenc in izkušenj kandidatov.
b) Enega člana na podlagi predloga izvajalcev športnih programov v občini, ki izvajajo individualne
športne panoge, pri čemer član postane tisti kandidat, ki doseže največ predlogov posameznih
izvajalcev športnih programov. V primeru, da imajo kandidati enako število predlogov, se župan odloči
na podlagi predloženih referenc in izkušenj kandidatov.
c) Enega člana izmed zaposlenih v občinski upravi (praviloma s področja družbenih dejavnosti za
področje športa).
d) Enega člana, ki ga predlaga Odbor za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Logatec in
e) enega člana po sklepu pristojnega organa lokalne krovne športne organizacije.
(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta občine Logatec.
(4) Merila za vrednotenje programov športa ter športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini
Logatec so določena v Točkovniku, ki ga ob sprejemu sklepa o uvedbi javnega razpisa in poziva, sprejme
župan na predlog komisije.
9. člen
(1) Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki praviloma ni zakoniti zastopnik športnega društva,
kluba ali zveze.
(2) Če je za člana komisije imenovana oseba, ki je zakoniti zastopnik prijavitelja, se mora pri obravnavi,
odločitvi, glasovanju ali drugih aktivnostih v zvezi s prijavo prijavitelja, katerega zakoniti zastopnik je,
izločiti.
(3) Na prvi seji komisije izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
(4) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi
občinska uprava.
(5) Pristojnost komisije je tudi, da med letom lahko spremlja izvajanje programov športa, ki so bili
odobreni v javnem razpisu na način, da skrbnik pogodbe s strani sofinancerja pooblasti člane komisije
za posamezni nadzor upravičenca v njegovem imenu in po vnaprej določenem programu.

10. člen
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave oz.
kontrolne obrazce.
(2) Vsako prijavo se v elektronski aplikaciji pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo,
zahtevane dokumente in dokazila.
(3) Prijave, ki so po ugotovitvah komisije formalno popolne (v primeru manjših formalnih nepopolnosti
komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi), se ovrednotijo glede na Točkovnik.
11. člen
(1) Po končanem odpiranju in preverjanju prijav ter točkovanju pripravi komisija sklep o sofinanciranju
športne dejavnosti, ki je sestavni del zapisnika.
(2) Na podlagi sklepa komisije se prijaviteljem pred izdajo odločbe pošlje poziv na razjasnitev o dejstvih
in okoliščinah, ki so pomembni za izdajo odločbe.
(3) Za postopek vrednotenja in odločanja o prijavah se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, v katerem se odloča na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih preko spletne
elektronske aplikacije posredujejo prijavitelji razen, če v tem pravilniku ni določeno drugače. V kolikor
so podatki nezadostni ali komisija ne more ugotoviti dejanskega stanja na podlagi teh podatkov, se
šteje, da je program ali prireditev zavrnjena.
(4) V postopku odločanja o višini sofinanciranja se, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače, smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
12. člen
(1) Na podlagi dokončne in pravnomočne odločbe iz prejšnjega člena, občina sklene pogodbo z
izbranim izvajalcem športne dejavnosti. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg dejavnosti, pravice in
dolžnosti izvajalca dejavnosti, obseg sredstev, ki se zagotavlja iz občinskega proračuna, namen in način
nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če kateri od izvajalcev športnih dejavnosti, v postavljenem roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da
je svojo prijavo na javni razpis in javni poziv umaknil. V tem primeru je potrebno odločbo o izbiri
odpraviti.
(3) Izvajalci športnih dejavnosti, ki so z občino sklenili pogodbo iz prvega odstavka tega člena, morajo
po opravljenih programih ali prireditvah, določenih v pogodbi, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih
obveznosti, najkasneje do datuma, ki je določen v pogodbi.
(4) V primeru, da izvajalec športne dejavnosti, ki ima z občino sklenjeno pogodbo, ne izpolnjuje
pogodbenih obveznosti, mu občina spornega dela programa ali prireditve ne sofinancira.
(5) Če društvo zaradi objektivnih razlogov ne more izvesti programa oz. prireditve, se sredstva lahko
prerazporedijo za drug program ali prireditev, vendar mora o tem ponovno odločiti komisija s sklepom,
na podlagi katerega se izda odločba. Na podlagi slednje se k pogodbi sklene aneks.
(6) V primeru, da do določenega roka, upravičenci ne porabijo vseh sredstev, ki so jim bila prvotno
namenjena v veljavnem proračunu tekočega leta, se sredstva s ponovnim sklepom oz. odločbo dodelijo
med druge upravičence skladno s sklepom komisije po poteku rokov, določenih v pogodbi o
sofinanciranju.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu
v občini Logatec (Logaške novice št. 11/15) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
13. člen
Mandat sedanjim članom komisije z uveljavitvijo tega pravilnika ne preneha. Župan v roku treh (3)
mesecev po uveljavitvi tega pravilnika imenuje še dodatna člana komisije, in sicer člana določena v
točkah d) in e) drugega odstavka 8. člena, pri čemer njun mandat traja do konca mandata sedanje
komisije.
14. člen
Določbe četrtega, petega in šestega odstavka 2. člena tega pravilnika se uporabljajo od 1. 1. 2016
naprej. Do takrat naloge Sveta lokalne skupnosti za šport opravlja komisija.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini
Logatec (Logaške novice, št. 12/11).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških
športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe
17. člen
Določbe šestega odstavka 12. člena tega pravilnika se uporabljajo od dneva uveljavitve tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.
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