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ZUPAN

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: ODLOK 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0
VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU SPORTNIH IN
REKREAT1VNIH PROGRAMOV V OBCINI DOMZALE -
SKRAJSANI POSTOPEK

NAMEN: OBRA VNAVA IN SPREJEM

PRA VNA PODLAGA: 20. elen Statuta Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine Domzale,
st. 9/11-UPB2)

PREDLAGATELJ: Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVALKA: Kristina SLAPAR, vodja Oddelka za druzbene dejavnosti

DELOVNI TELESI: Odbor za druzbene dejavnosti

Statutarno pravna komisija

FINANCNE POSLEDICE: Ni neposrednih flnancnih posledic

OBRAZLOZITEV:

Odlok 0 vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v obcini Dornzale
(Uradni vestnik Obcine Domzale, st. 1/03), ki je je pricel veljati leta 2003, doloca pogoje, merila
in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov sports in
rekreacije v obcini Domzale.
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Novi Zakon 0 sportu (Uradni list RS, st. 29/17, v nadaljevanju: ZSpo-1), ki je stopil v veljavo
konec meseca junija, doloca enoten postopek za razdeljevanje javn ih sredstev, ki se namenjajo
za uresnicevanje javnega interesa na podroqu sports, s Cimer se zeli dosed cirn ucinkovitejsa
poraba teh sredstev. Zakonodajalec je poenotil tudi nacin doseganja ciljev nacionalnega
programa sporta z dolocbarni, ki nalagajo, da morajo vsi javni financerji na podroqu sporta,
torej tudi obCine, slediti strukturi in prednostnim nalogam, ki jih opredeljuje nacionalni
program.

ZSpo-1 v IV. poglavju med drugim doloca postopek izbire programov in podroci] letnega
programa sports na lokalni ravni in splosna merila za izbor posameznih programov in podrcdj
letnega programa sporta. Zakonodajalec pa obenem nalaga izvajalcem razpisa (na lokalni ravni
so to obcine), da sprejmejo podzakonske akte, s katerimi podrobneje dolocijo nacin izbora in
uporabo posameznih meril za izbor.

S spremembami in dopolnitvami odloka se po eni strani prilagaja novostim, ki jih prinasa novi
zakon, po drugi strani pa se ohranja dosedanjo tipologijo na podroqu sofinanciranja sportnih
in rekreativnih programov ter dobre prakse, ki so se na podlagi le-teh razvile.

Iz obstojeceqa odloka se tako crtajo dolocbe, ki so postopkovne narave in ki jih sedaj enotno
ureja Zspo-L Nekoliko se spreminjajo dolocila obstojeceqa odloka, ki urejajo upravicence in
pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje sportnih programov, tako da so ta skladna z
novo zakonodajo. Dodana je dolocba 0 vsebini pogodbe 0 sofinanciranju. Spreminja se tudi
dolocilo obstojeceqa odloka 0 nadzoru nad namensko porabo sredstev.

Ker gre zgolj za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagamo sprejem Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka 0 vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih
programov v obCini Dornfale v skrajsanern postopku, skladno s 164. denorn Poslovnika
ObCinskega sveta Obcine Dornzale (Uradni vestnik ObCine Dornzale, st. 02/12 - uradno
precisceno besedilo 2).

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domfale sprejme Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0

vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v obcini Domzale.
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Na podlagi 20. elena Statuta Obdne Dornzale (Uradni vestnik ObCine Domzale, st. 9/11 -
uradno precisceno besedilo 2) je ObCinski svet ObCine Dornzale na svoji __ seji dne _

sprejel

ODLOK
o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0 VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU

SPORTNIH IN REKREAllVNIH PROGRAMOV V OBCINI DOMZALE

1. den
V Odloku 0 vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v obCini Dornzale

(Uradni vestnik ObCine Dornzale, st. 1/03) se spremeni 2. den, tako da se glasi:

»Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje sportnih in rekreativnih programov (v
nadaljevanju: javni razpis) lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci sportnih programov:

- sportna drustva in sportne zveze,

pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v sportu,
ustanove, ki so ustanovljene za splosno koristen namen na podroqu sporta. v skladu z

zakonom, ki ureja ustanove,
samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v sportu,

- zasebni sportni delavci.«

2. den
Spremeni se 3. den, tako da se glasi:

»Izvajalci sportnih programov iz prejsnjeqa odstavka morajo delovati na obrnodu obCine

Dornzale.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci sportnih programov, ki nimajo poravnanih

vseh obveznosti do obcine za obdobje zadnjih dveh let.«

3. den
Spremeni se 4. den, tako da se glasi:

»V obcinskern proracunu se dolocijo visine zneskov po posameznih skupinah sportnih

programov. Vsaka skupina sportnih programov predstavlja samostojen razpis.«.

4. den
Spremeni se 5. den, tako da se glasi:

»Obcina izvede javni razpis v skladu z doloCili zakona, ki doloca postopek izbire In

sofinanciranja izvajanja letnega programa sports.
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Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru ozirorna novembru za prihodnje

proracunsko obdobje na osnovi tekoceqa proracuna. V kolikor se spremeni prihodnji proracun,
se sorazmerno spremeni tudi obseg javnih sredstev, namenjenih sofinanciranju.

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu obCine in na spletni strani obcine.«.

5. (len

Spremeni se 6. (len, tako da se glasi:

»Vsi razpisani programi se vrednotijo na podlagi meril v obsegu sredstev, ki jih doled obCinski
proracun.

Vrednost sportneqa programa predstavljajo to eke, izracunane na podlagi vseh elementov, ki
se vrednotijo pri posameznem izvajalcu sportnih programov.

Izvajalec sportnih programov pridobi tocke Ie za namene znotraj razpisanih vsebin
programov.«.

6. den
Spremeni se 7. den, tako da se glasi:

»Vrednost tocke posamezne skupine sportnih programov se izracuna tako, da se znesek
proracunskih sredstev, namenjenih tej skupini sportnih programov, deli z vsoto vrednosti vseh

na razpis prijavljenih sportnih programov, ki so bili vrednoteni znotraj te skupine sportnih
programov.«.

7. den
8., 9. in 10. den se crtajo.

8. (len

Spremeni se 11. den, tako da se glasi:

»Obcina z izbranimi izvajalci sportnih programov sklene pogodbe 0 sofinanciranju.

Pogodbe iz prejsnjeqa odstavka morajo poleg vseh bistvenih sestavin vsebovati tudi:
- dolocbo 0 naCinu izplaCila dodeljenih javnih sredstev,

- dolocbo 0 tem, kdo in na kaksen naCin preverja namensko porabo dodeljenih javnih

sredstev,
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- obveznost posredovanja porocil iz 12. elena tega odloka skupaj z zavezo izvajalcev

sportnih programov, da za potrebe preverjanja namenske porabe dodeljenih javnih
sredstev dovoljujejo vpogled v zadevno dokumentacijo,

- zavezo izvajalcev sportnih programov, da na vseh javnih predstavitvah svojega

programa navajajo obcino kot sofinancerja,
- zavezo izvajalcev sportnih programov vrniti nenamensko porabljena dodeljena javna

sredstva,

- zavezo izvajalcev sportnih programov javno objaviti izracun cene sportnih programov
za katerih izvajanje prejemajo javna sredstva.«

9. (len

Spremeni se 12. den, tako da se glasi:

»Izvajalci sportnih programov, ki so jim dodeljena sredstva za sofinanciranje v visini do
10.000,00 evrov, morajo najkasneje do 31. januarja naslednjega leta posredovati letna porodla

o izvedbi programov, skupaj z ustreznimi dokazili, s katerimi utemeljujejo namensko porabo
dodeljenih sredstev. Porocila posljejo Zavodu za sport in rekreacijo Dornzale (v nadaljevanju:

zavod).

Izvajalci sportnih programov, ki so jim dodeljena sredstva za sofinanciranje v visini nad

10.000,00 evrov, morajo zavodu, poleg obveznosti iz prejsnjeqa odstavka, najkasneje do 31.

julija tekoceqa leta posredovati polletna poroCila 0 izvedbi programov.«.

10. den
Spremeni se 13. den, tako da se glasi:

»Obcinski svet sprejme na predlog zavoda Pravilnik 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih

programov v obcini Dornzale, s katerim so natancneje opredeljene skupine sportnih programov

in merila za njihovo vrednotenje.«.
11. (len

Ta odlok pricne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Dornzale.

OBCINA DOMZALE
ObCinski svet
Stevilka:
Datum:

Zupan
Toni DRAGAR
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