
PREDLOG - 1. obravnava

Na podlagi tretjega odstavka 16. 6lena Zakona o sportu (Uradni list RS, 5t. 29117 in 21118 -
ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu iporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23,
(Uradni list RS,5t. 26/14), lzvedbenega nadrta Resolucije o Nacionalnem programu Sporta v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade {1. 00727-131201417 z dne 26. 08.
2014) in 29. 6lena Statuta Ob6ine Vransko (Uradni list RS, it. 17110 in 53/10 ter Uradne objave
Obdine Vransko, al. 2112012,46/2015 in 54/2016) je Obdinski svet Obcine Vransko na
................... seji dne ................. sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa

Sporta v Obdini Vransko

1. alen
(namen odloka)

Ta odlok doloda javni interes na podroaju gporta v Obdini Vransko, mehanizme za njegovo
uresniaevanje ter organe, ki so zanj pristojni.

2.6len
(javni interes)

(1)Javni interes na podroaju Sporta v Obdini Vransko (v nadaljevanju: javni interes) obsega
naloge lokalnega pomena, ki so doloaene v Nacionalnem programu Sporta v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: nacionalni program) in lzvedbenem naartu nacionalnega programa
tporta v Republiki Sloveniji.

(2) Obdina Vransko (v nadaljevanju: obaina) uresniauje .javni interes na podrodju Sporta:

. z zagotavljanjem proradunskih sredstev za izvedbo letnega programa sporta;

. z naartovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrZevanjem lokalno pomembnih
Sportnih objehov in povrsin za aport v naravi;

. s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za izu4anje in rczvoj iportnih dejavnosti.

(3) Za uresnidevanje javnega interesa se lahko iz proraduna obaine sofinancirajo naslednji
Sportni programi:

. prostoaasna iportna vzgoja otrok in mladine;

. Sportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

. obstudijske Sportne dejavnosti;

. Sportna vzgoja okok, usmerjenih v kakovostni in vrhunskiSport;

. kakovostni Sport;

. vrhunski 6port;

. Sport invalidov:

. Sportna rekreacijai

. sport starejsih.

(4) Za uresnidevanje javnega interesa se lahko iz proraiuna ob6ine sofinancirajo naslednja
podro6ja Sporta:

. aportni objekti in povrsine za aport v naravi;
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razvojne dejavnosti v Sportu (izobrazevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v Sportu, statusne pravice aportnikov, strokovnih delavcev v Sportu
in strokovna podpora programom, zaloinistvo v Sportu, znanstveno raziskovalna
dejavnost v iportu, informacijsko-komunikacijska tehnologija na podrodju Sporta):
organiziranost v Sportu (delovanje iportnih drustev, zvez Sportnih drustev, javnih
zavodov);
Sportne prireditve in promocija Sporta (Sportne prireditve, javno obveaaanje o aportu,
Sportna dedisdina in muzejska dejavnost v Sportu);
okoljska in dru:bena odgovornost v Sportu.

3. alen
(letni program Sporta)

(1) Letni program Sporta je dokument, s katerim obainski svet, glede na razvojne naarte,
prioritete v Sportu, razpolozljiva proraaunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v
lokalnem Sportu, po predhodnem mnenju obdinske 6porlne zveze, de ta obstaja, dolodi tiste
vsebine nacionalnega programa, ki so v danem koledarskem letu prepoznane kotjavni interes.

(2) Letni program Sporta je podlaga za umesaanje Sporta v proraaun obaine.

(3) Ne glede na prvi odstavek lahko obdinski svet sprejme letni program Sporta brez
predhodnega mnenja obdinske Sportne zveze, de ga ta ne poda v roku enega meseca.

4.6len
(izvajalci letnega programa Sporta)

(1) lzvajalci letnega programa Sporta po tem odloku so:

. Sportna drustva in zveze Sportnih drustev;

. javni zavodiza Sport po Zakonu o Sportu;

. pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registriraniza opravljanje
dejavnosti v Sportu;

. ustanove, ki so ustanovljene za splo6no koristen namen na podrodju Sporta, v skladu
z zakonom, ki ureja ustanove;

. zavodi s podroaja vzgoje in izobrazevanja, ki izvajajo javnoveljavne Sportne
programe;

. zasebni Sportni delavci;

. obdina.

(2) Sportna drustva in zveze iportnih druitev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov in podrodij letnega programa Sporla.

(3) Ne glede na prejsnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostodasne Sportne
vzgoje otrok in mladine Sportna drustva in zveze Sportnih drustev ter javni zavodi s podrodja
vzgoje in izobrazevanja, ki izvajajo javno veljavne programe.

5. dlen
(pravica do solinanciranja izvajanja letnega programa aporta)

lzvajalci programov in podroaij Sporta imajo pravico do sofinanciranja izvajanja letnega
programa iporta, ae:
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. imajo sedez v obaini;

. so registriraniza izvajanje dejavnosti v Sportu najmanj eno leto pred dnevom objave
javnega razpisai

. so ustanovitelji in njihovi dlani samo drustva s sedeZem v obdini (velja za zveze
iportnih druStev)l

. programe in podrodja Sporta izvajajo pretezno na obmodju obdine in pretezno za
prebivalce obdine;

. imajo za programe in podroaja iporta zagotovljene materialne, kadrovske in
prostorske pogoje;

. imajo za programe in podroaja Sporta izdelano finandno konskukcijo, iz katere so
razvidniviri prihodkov in pridakovani stroski izvedbe;

. imajo urejeno evidenco dlanstva (velja za aportna drustva in zveze Sportnih drustev)
ter evidenco o udeleiencih programov;

. se pravodasno prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo vse razpisne pogoje;

. izpolnjujejo druge pogoje, dolo6ene s tem odlokom, letnim programom Sporta ali
razpisno dokumentacijo.

6.6len
(javni razpis)

(1)Sklep o zadetku postopkajavnega razpisa sprejme Zupan.

(2) Javni razpis pripravi obiinska uprava.

(3) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu obaine in na spletni strani obaine

(4) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
. naziv in sede: izvajalca razpisa;
. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa:
. predmet javnega razpisal
. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril;
. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
. doloditev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
. rok, do kalerega morajo biti predlozene vloge;
. datum odpiranja vlog;
. rok, v katerem bodo vlagatelji obvesdeni o izidu javnega razpisai
. kraj, aas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma

elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.

(5) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejsnjega odstavka objavijo tudi drugi
podatki, ce je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.

(6) Razpisna dokumentacija mora biti v dasu javnega razpisa zainteresiranim brezpladno na
razpolago na spletni strani ob6ine in na sederu obdine v dasu uradnih ur obdinske uprave.

(7)V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogodajo izdetavo popolne
vloge za dodelitev sredstev.

(8) Rok za prijavo na javni razpis se dolodi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko
vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji, ne sme pa biti krajSi kot 14 dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu
obaine.
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(9) Pred objavo javnega razpisa sprejme obdinski svet pogoje in merila za izbiro in

sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta.

(10) Pogoji in merila za izbiro in solinanciranje izvajanja letnega programa Sporta se v 6asu
javnega razpisa ne smejo spreminjati.

7. 6len
(komisija)

('1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, kijo s sklepom imenuje Zupan (v nadaljevanju:
komisija).

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva dlana.

(3) Predsednik in 6lani komisije ne smejo biti z vlagateUi, ki kandidirajo za dodelitev sredstev
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrstialiv
stranski vrsti do vstetega detrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski zvezi, v svastvu
do vstetega drugega kolena tudi 6e so te zveze, @zmetia oztoma skupnosti 2e prenehale.
Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, ce obstajajo druge okoliidine, ki bi vplivale na
njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).

(4) Predsednik in alanikomisije podpiSejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.

8. ilen
(odpiranje vlog)

(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, kije predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno ozna6ene ovojnice.

(2) Odpiranje prejetih vlog nijavno.

(3) Komisija o odpiranju vlog vodizapisnik.

(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravodasna, ali jo je podala upraviaena oseba in ali
je popolna.

(5) Vlogo, ki ni pravo6asna ali je ni vlozila upravi6ena oseba, obdinska uptava zavr^e s
sklepom. PritoZba zoper sklep ni dovoljena.

9. alen
(dopolnitev vlog)

(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne
vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov in/ali niso v celoti
pojasnjene, da jih dopolnijo in/ali pojasnijo.

(2) Rok za dopolnitev in/ali pojasnilo vloge ne sme biti kraj$iod I dni in ne daljgi od 15 dni.

(3) ee vlagatelj vloge ne dopolni in/ali pojasni v zahtevanem roku, obiinska uprava vtogo s
sklepom zavrze. PritoZba zoper sklep ni dovoljena.

4



PREDLOG - 1. obravnava

10. 6len
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih
pogojev in jih oceni na podlagi meril, dolodenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa aporta.

(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog nijavno.

(3) Komisija o opravljenem ocenjevanju in vrednotenju vlog vodizapisnik

(4) Komisija predlog izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa Sporta posreduje
obainski upravi.

.1 .1. dten
(odlodba)

(1) Na podlagi predloga komisije iz prejsnjega dlena izda obdinska uprava odlodbo o izbiri ter
obsegu sofinanciranja izvqanja letnega programa Sporta ali odlodbo o neizbiri oziroma
zavrnitvi sof inanciranja.

(2) Odlo6ba o izbirije podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa
Sporta.

12. tlen
(ugovor)

(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neupraviaeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vroaitve odloabe vlozi ugovor
pri obdini.

(2) Predmet ugovora ne more biti primernost pogojev in meril za izbiro in sofinanciranje
izvajanja letnega programa Sporta.

(3) Obaina o ugovoru odlodi v roku 30 dni od njegovega prejema. Odloditev o izbirije s tem
dokondna.

13.6len
(pogodba)

('1) Po dokon6nosti odloabe o izbiri zupan z izvajalcem letnega programa sporta sklene
pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa Sporta.

. osnovne podatke obeh pogodbenih strank;

. vsebino in obseg ter das realizacije sofinanciranih programov in podrodij Sporta:

. visino dodeljenih sredstev;

. rok za porabo sredstev;

. navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;

. razloge za vracilo dodeljenih sredstev;

. razloge za razvezo pogodbe;
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. na6in nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo sofinanciranih programov in
podroaij Sporta, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja;

. nadin in dinamiko nakazovanja sredstev izvajalcu letnega programa iporta;

. na6in, vsebino in rok za poroaanje o izvajanju sofinanciranjh programov in podroaij
Sporta;

. doloailo, da izvajalec, ki nenamensko porablja pogodbena sredstva ali drugade grobo
krsi pogodbena dolodila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javne razpisu.

(3) ee se izbrani izvajalec letnega programa Sporta v roku osmih dni po pozivu k podpisu
pogodbe ne odzove, se steje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

14.6len
(objava rezultatov javnega razpisa)

Rezultati javnega razpisa se po zakljuaku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani
in v uradnem glasilu obdine.

15. alen
(dolznosti izvajalcev letnega programa Sporta)

('l) lzvajalec, kije izbran za izvajanje letnega programa Sporta, je dolzan javno objaviti izradun
cene Sportnega programa, za izvajanie kalerega prejema javna sredstva.

(2) Sportni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplaani.

(3) V primeru delnega sofinanciranja Sportnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec
letnega programa Sporta stroike, kijih krijejo vadedi, sorazmerno zmanj$ati.

(4) Finandna sredstva, ki jih izva.jalci letnega programa Sporta prejmejo za izvedbo
posameznega Sportnega programa oziroma za udelezbo v posameznem gportnem programu,
se smejo porabiti samo za stroske izvedbe Sportnega programa, za katerega so namenjeni.

16. alen
(spremljanje izvajanja letnega programa Sporta)

(1) lzvqalci letnega programa aporta so doEni izvajati izbrane programe in podrodja Sporta
najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane programe in
podrodja aporta.

(2) ee izvajalec letnega programa sporta kaksnega programa ne realizira v celoti, se mu za
nerealizirani del zni,ajo sredstva v prihodnjem letu na na6in, da se zmanjSa obseg ali Stevilo
udelezencev njegovega programa. Ce izvajalec v prihodnjem letu s svojimi programi ni
uvri6en v letni program Sporta, mora sredstva za nerealizirani del programa vrniti v obeinski
proradun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

(3) Nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb in porabo proradunskih sredstev izvaja obdinska
uprava. Ta lahko kadarkoli preveri namensko porabo dodeljenih proraaunskih sredstev in v ta
namen od izvajalcev letnega programa aporta zahteva vsa dokazila in podatke, potrebne za
nadzot.

(4) ee se ugotovi, da je izvajalec letnega programa Sporta dodeljena proraaunska sredstva
porabil nenamensko, se sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe. lzvajalec mora v
tem primeru Ze prejeta prora6unska sredstva vrniti v ob6inski proradun, skupaj z zakonitimi
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zamudnimi obrestmi. Ce izvajalec prejetih sredstev ne vrne v dolodenem roku, se izvede
postopek izterjave.

(5) lzvajalec, ki je pogodbena sredstva porabil nenamensko ali kako drugace grobo krsil
pogodbena doloaila, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.

(6) Za nadzor nad izvEanjem sklenjenih pogodb in porabo proraaunskih sredstev lahko Zupan
pooblasti ustrezno usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo.

17. dlen
(letno poroiilo)

('1) lzvajalci letnega programa Sporta morajo enkrat letno, najkasneje do 31. 3. tekoaega leta
za predhodno leto, obdinski upravi predloziti vsebinsko porodilo o izvajanju letnega programa
Sporta.

(2) ee izvajalec do roka jz prejsnjega odstavka ne predlozi letnega porodila, ga obainska
uprava pozove k njegovi predlo:itvi v roku 8 dni.

(3) ee izvajalec tudido roka iz prejsnjega odstavka ne predlozi letnega porodila, se smatra, da
letnega programa aporta, za kateregaje prejel proradunska sredstva, niizvajalinje zato dolzan
vsa prejeta proradunska sredstva, vkljuino z zamudnimi obrestmi, vrniti v proradun obaine.

18. 6len
(uporaba javnih Sportnih objektov in povriin za iport v naravi)

(1)Sportna drustva, ki izvajajo letni program iporta, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi
pogoji, prednost pri uporabijavnih Sportnih objektov in povrsin za aport v naravi pred drugimi
uporabniki.

(2) Obvezni programi Solske Sportne vzgoje, ki se izvajajo v javnih Sportnih objektih ali na
povrsinah za Sport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa Sporta in drugimi
uporabniki.

19. 6len
(smiselna uporaba sploSnega upravnega postopka)

Za vpraaanja postopka izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa Sporta, ki niso
urejena s tem odlokom, se smiselno uporabija zakon, ki ureja sploini upravni postopek.

20. dlen
(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa
Sporta v Obdini Vransko (Uradni list RS, 5t. 14l10).

21. dlen
(objava in uveljavitev)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko >Obdinski
informator - Uradne objave Obdine Vransko(.
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Stevilka: 007-0112019
Vransko, dne .. . . .. .. . ..

2upan Obdine Vransko
SuSni

-8

PREDLOG - 1. obravnava


