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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/2018 – ZNOrg, 82/2020),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep Vlade RS št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08.
2014) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011, Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 64/2020) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 15. seji, dne 20. 1.
2021 sprejel

ODLOK
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA
V OBČINI POLJČANE

I . SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina odloka
(1) S tem odlokom Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane (v nadaljevanju:
občina) določa postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa
športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, 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.
(2) Skupni obseg sofinanciranja programov športa določi občinski svet z vsakoletnim
proračunom in Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ), kjer se določi tudi
razporeditev sredstev po posameznih programih športa.
2. člen
Javni interes v športu
(1) Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nacionalni
program) in so namenjene zagotavljanju pogojev, da se prebivalci lahko bolj kakovostno
ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.
(2) Javni interes na področju športa v Občini Poljčane obsega dejavnosti, ki so opredeljene v
LPŠ občine in se uresničujejo tako, da se:
 zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine;
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa;
 načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za
šport v naravi v lasti občine.
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II. ŠPORTNI PROGRAMI, PODROČJA IN IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA
3. člen
Področja športa
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob
upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine
sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI: so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom
vseh starosti, in sicer:
1.1.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
1.4.
Kakovostni šport
1.5.
Vrhunski šport
1.6.
Šport invalidov
1.7.
Športna rekreacija
1.8.
Šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne, strokovne in raziskovalne dejavnosti v športu
3.1.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v
športu
3.2.
Založništvo v športu
3.3.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa:
5.1.
Športne prireditve
5.2.
Javno obveščanje v športu
5.3.
Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v merilih, ki so priloga in sestavni
del tega odloka. Merila za izbor in vrednotenje posameznih področij športa vsebujejo:
- navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje nacionalni
program športa (NPŠ),
- obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
- kriterije vrednotenja po posameznih področjih.
Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v merilih, se opredeli z javnim
razpisom.
4. člen
Izvajalci LPŠ
(1) Izvajalci LPŠ, upravičenci za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine
Poljčane, po tem odloku so:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
2. zavodi za šport po Zakonu o športu,
3. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
4. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti športa v Republiki Sloveniji,
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5. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa,
6. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
7. samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji,
8. zasebni športni delavci.
(2) Izvajalci LPŠ iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe v skladu
s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom in v skladu z Zakonom o športu, izvajalci
iz 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi s pravili nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) za
svojo športno panogo.
(3) Izvajalci LPŠ, katerih program je že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državni
proračun, EU sredstva), so dolžni ob prijavi na javni razpis to navesti. Športni programi, ki se
(so)financirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna Občine Poljčane, ne morejo biti
predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega odloka.
(4) Noben izdatek, ki je nastal upravičencem prijavljenega športnega programa, ne sme biti
dvojno financiran iz kakršnih koli drugih javnih sredstev (državna sredstva, sredstva EU). To
pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več
programov.
5. člen
Pogoji za pridobitev sredstev
(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu in imajo najmanj eno leto pred dnevom
objave javnega razpisa sedež v občini Poljčane,
- delujejo na območju občine Poljčane in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce občine
Poljčane,
 imajo za prijavljene programe zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroškov za izvedbo dejavnosti in poravnane davčne obveznosti;
 imajo za prijavljene programe v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco
članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) in najmanj 20 članov s poravnano
članarino ter evidenco o udeležencih programa;
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v
obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje
celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v
merilih drugače opredeljen;
 redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto in
so v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti;
 se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
 izpolnjuje druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in vsakoletno razpisno
dokumentacijo.
(2) Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo
le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
(3) V primeru, da se posamezen program izvaja na območju občine Poljčane in so v njem
vključeni člani s prebivališčem v občini Poljčane, na razpis pa se z enakim programom ne
prijavi noben izvajalec s sedežem v občini Poljčane, je za izvajalca tega programa lahko
izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v občini Poljčane, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20
udeležencev iz občine Poljčane. Le-tem se prizna 70% sofinanciranje odobrenih sredstev,
razen društvom ki kandidirajo na programe šport invalidov.
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(4) Športna društva s statusom društva v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost
pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine imajo pod enakimi
pogoji prednost športna društva in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. ki izvajajo
javnoveljavne programe.
(5) Javni zavod za šport, ustanovljen za izvajanje nalog po veljavni zakonodaji na področju
športa s sedežem na območju občine Poljčane, se ne sofinancira iz javnega razpisa za
izvajanje LPŠ, ampak neposredno iz proračuna občine. Sredstva za delovanje javnega zavoda
se opredelijo v letnem programu športa.
(6) Občina lahko sofinancira materialne stroške delovanja občinske športne zveze (OŠZ), če
je ta ustanovljena. OŠZ lahko kandidira za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki
jih izvaja sama, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje
programe, s katerimi kandidirajo za sredstva.
III. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN
PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
6. člen
Letni program športa v občini
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja športa, ki so v danem koledarskem letu
opredeljena kot javni interes občine in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu
občine Poljčane, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot so opredeljeni v NPŠ.
LPŠ pripravi občinska uprava.
(2) LPŠ sprejme občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju občinske športne zveze, če
ta obstaja. Rok za posredovanje mnenja je 1 mesec.
(3) Glede na razpoložljiva finančna sredstva, razvojne načrte, prioritete v športu, ter
kadrovske in prostorske razmere v športu na lokalnem nivoju se v LPŠ:
- določijo področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejme LPŠ,
sofinancirajo iz proračuna,
- določa obseg, vrsto dejavnosti in višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov
športa,
- določajo morebitni dodatni pogoji in zahteve za vrednotenje programov športa in izvajanje
letnega programa športa.
(4) LPŠ se objavi na spletni strani občine.
7. člen
Postopek
(1) Sredstva proračuna Občine Poljčane za izvajanje programov športa lahko izvajalci
pridobijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje LPŠ (v
nadaljevanju: javni razpis). Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa, s
katerim določi predmet sofinanciranja, predvideno višino proračunskih sredstev, datum
objave in prijave na javni razpis in besedilo javnega razpisa.
(2) Javni razpis se izvede po sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Poljčane in LPŠ, na
podlagi določil LPŠ Občine Poljčane.
(3) Razpisna dokumentacija je potencialnim kandidatom na razpolago na spletni strani
Občine Poljčane in na sedežu Občine Poljčane. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se
upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno
dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge po
odpiranju vloge skladno z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) V okviru razpisanih sredstev se sofinancirajo tisti programi in področja LPŠ, ki glede na
pogoje in merila iz javnega razpisa dosežejo predpisane kriterije.
(5) Župan lahko, v primeru, da sredstva, ki so bila z javnim razpisom predvidena za
sofinanciranje posameznega športnega programa oz. področja niso bila v celoti razdeljena,
izda sklep o prerazporeditvi sredstev za sofinanciranje preostalih športnih programov oz.
področij, skladno z že izvedenim vrednotenjem po javnem razpisu.
8. člen
Komisija
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev
sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti
že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine,
ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je
predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči
iz delovanja komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno ali preko
videopovezave. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik, ki ga podpišejo oz.
potrdijo vsi člani komisije.
(5) Naloge komisije so:
 ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
 preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev,
 ocenjevanje in vrednotenje popolnih vlog na podlagi veljavnih meril, navedenih v
javnem razpisu, razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
 priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ, ki ga poda
občinski upravi oz. izvajalcu javnega razpisa,
 vodenje zapisnikov o delu, v katerih se natančno navedejo razlogi za razvrstitev in
predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri
pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo.
9. člen
Besedilo javnega razpisa
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
 naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
 predmet javnega razpisa,
 navedbo pogojev za kandidiranje na razpisu,
 navedba meril za vrednotenje športnih programov, s pomočjo katerih se med tistimi
izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev in ocenijo prejete vloge,
 predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
 rok za predložitev (dan in uro, do katere izvajalec sprejema vloge) in način oddaje
vlog za dodelitev sredstev,
 rok za odpiranje vlog za dodelitev sredstev,
 rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
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 navedbo osebe, časa in kraja za podajanje informacij o javnem razpisu ter dvig
razpisne dokumentacije, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo
zanje.
(2) Občina javni razpis objavi v uradnem glasilu občine in najavi v lokalnem časopisu in
koledarju dogodkov, v celoti pa objavi besedilo javnega razpisa z razpisno dokumentacijo na
svoji spletni strani. Občina zainteresiranim osebam omogoči vpogled v razpisno
dokumentacijo in jim jo na zahtevo preda.
(3) Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od
objave javnega razpisa v uradnem glasilu občine in na spletni strani občine, pri čemer rok
šteje od datuma poznejše objave.
10. člen
Predložitev vlog
(1) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – vloga
LPŠ«. Vlagatelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
(2) Ovojnica, ki ni označena skladno s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(3) Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je preložena v roku, določenem v javnem
razpisu. Vloga, ki prispe po poteku roka je prepozna.
(4)Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.
11. člen
Odpiranje vlog
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično po vrstnem redu vložitve.
(2) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem
razpisu. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali
je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni
člani komisije.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali ni bila pravilno označena ali je ni vložila upravičena oseba, se
zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje, katerih vloge ne
vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih podatkov ali dokumentov (nepopolne
vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(6) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo s sklepom
zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen
Ocenjevanje in ovrednotenje vlog
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo
in tem odlokom.
(2) Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz
katerega so razvidni razlogi za zavrnitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se
sofinancirajo in v kakšnem obsegu oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje LPŠ
ne uvrsti v sofinanciranje.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(5) Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami.
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(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za
posamezne vsebine in obseg proračunskih sredstev za izvajanje posameznega področja LPŠ.
13. člen
Odločba
(1) Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka tega člena, se izbranega izvajalca pozove k podpisu
pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(4) Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
14. člen
Ugovor zoper odločbo
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe vloži
ugovor. V ugovoru mora natančno opredeliti razloge zanj. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(3) O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem
dokončna.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
(5) Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spleti strani občine.
15. člen
Pogodba o sofinanciranju izvajanja LPŠ
(1) Na podlagi dokončnih odločb občina z izbranimi izvajalci LPŠ sklene pogodbe o
sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) V pogodbi se opredeli naziv in naslov naročnika in izvajalca dejavnosti, vsebino in obseg
dejavnosti, čas realizacije dejavnosti s terminskim planom porabe sredstev, višino in namen
sofinanciranja, način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter
predvidene sankcije v primeru neizvajanja, način nakazovanja sredstev izvajalcu, način,
vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, določilo, da izvajalec, ki
nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati na naslednjem javnem razpisu in druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
Obveznosti izvajalcev LPŠ
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti
izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva.
(2) Cena programa mora biti oblikovana v skladu s pravilnikom, ki ga izda pristojni minister.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, morajo biti za udeleženca
brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov mora izvajalec letnega programa
športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati
(4) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi
dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor opremiti z
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dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine in na primeren
način publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja, opremiti
z logotipom občine.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IN POROČANJA TER NADZORA NAD IZVAJALCI
LPŠ
17. člen
Dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba
(1) Dodelitev sredstev, namenjenih izvajanju občinskega programa športa, se zagotavlja v
okviru LPŠ in so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane. Podlaga za dodelitev odobrenih
sredstev je uspešna kandidatura na javnem razpisu in sklenjene pogodbe z izvajalci
programov, ki jih po končanem postopku javnega razpisa pripravi izvajalec javnega razpisa.
Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, obseg in izvedbo programov in nalog ter način
nadzora nad porabo sredstev.
(2) Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena sredstva v višini 50% nakažejo v roku do
30 dni od sklenitve pogodbe, v preostali višini pa do konca proračunskega leta oziroma
skladno s proračunskimi možnostmi Občine Poljčane. Pri čemer morajo biti zahtevki za
koriščenje dodeljenih sredstev oddani najpozneje do 15. 12. v tekočem proračunskem letu.
(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške
izključno v programu, za katerega so bila dodeljena.
18. člen
Začasno financiranje
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa
sofinancirajo na podlagi sklepa o začasnem sofinanciranju. Sklep se lahko izda na podlagi
vloge za začasno sofinanciranje, ki jo skupaj s podpisano izjavo vloži zakoniti zastopnik,
samo z izvajalci LPŠ, ki izpolnjuje pogoje in je imel enake dejavnosti sofinancirane že v
preteklem letu.
(2) Višina začasnega financiranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki
ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
(4) Če se po izvedbi javnega razpisa ugotovi, da izvajalec LPŠ iz preteklega leta, ki je prejel
sredstva začasnega sofinanciranja iz prvega odstavka tega člena, ne izpolnjujejo pogojev za
sofinanciranje v tekočem letu, je dolžan prejeta sredstva začasnega sofinanciranja vrniti v
občinski proračun po pozivu na vrnitev s strani občinske uprave.
19. člen
Upravičeni stroški programa
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati sofinancirane programe športa in druge naloge v skladu s
tem odlokom in za namene opredeljene v pogodbi. Upravičeni stroški so tisti, ki nastanejo pri
izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov
sredstev občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
- strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemne pogodbe, študentsko delo,
stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice ipd). Kot strošek kadra pri
izvajanju programov se lahko upošteva tudi prostovoljno delo, ki pa mora biti ustrezno
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dokumentirano in obračunano v skladu z zakonom o prostovoljstvu. V primeru da se
strokovni delavec odpove plačilu za opravljeno delo, mora podati izjavo, da se plačilu
odpoveduje (ta sredstva morajo biti porabljena z nameni, določenimi v tem členu);
- športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, če
izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu. Če stroški uporabe objekta ne
nastanejo, mora izvajalec programa podati izjavo (ta sredstva morajo biti porabljena z
nameni, določenimi v tem členu);
- tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oz. prijavnina za
udeležbo na tekmovanju, strošek prevoza, potni stroški in stroški prehrane;
- drugi upravičeni stroški programov: športni rekviziti, športna oprema (žoge, dresi ipd),
oglaševanje, nezgodno zavarovanje udeležencev ipd..
(3) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim
zvezam, registracija športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega prostora in tekoči
stroški (poštni stroški, pisarniški material, računovodski strošek, stroški objav, ipd.).
(4) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora
in opreme za izvedbo prireditev, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati,
vabila, ipd), strošek sodnikov, zavarovanje prireditev in podobno.
(5) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk niso upravičeni
stroški programa. Upravičene stroške za ostale programe iz 4. člena, ki niso predhodno
navedeni, se opredeli v javnem razpisu.
20. člen
Poročilo o porabi in dolžnost poročanja
(1) Izvajalci morajo najpozneje do 28. februarja naslednje leto občinski upravi posredovati
letno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih
obveznosti (preslikave računov, ki se nanašajo na izvedene programe ipd.).
(2) Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjemu odstavku tega člena ne odda letnega
poročila se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa izplačana proračunska sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun, k čemur jih pozove
občinska uprava.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku občinska uprava ravna tudi v primeru, da je izvajalec
prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega
stroški dejansko ne nastajajo oz. niso nastali.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem
razpisu za sofinanciranje programov športa.
(5) Izvajalci morajo dajati občinski upravi morebitna dodatna pojasnila, zlasti o vsebinah iz
tega odloka in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa, ki jih ti potrebujejo za
oblikovanje cen, mnenj in stališč.
21. člen
Spremljanje izvajanja LPŠ
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje skladno z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
V. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
22. člen
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Prednost pri uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi
(1) 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 LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje LPŠ pod enakimi pogoji prednost pri
uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti,
pred drugimi izvajalci in uporabniki.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju
športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin v
naravi, ki so v lasti lokalne skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
VI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Prenehanje veljavnosti predpisov
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o izvajanju letnih programov športa
v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013).
24. člen
Začetek veljavnosti
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 900-0003/2019 (15-T5)
Poljčane, dne 20. 1. 2021
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič, l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI POLJČANE
V 5. členu tega odloka so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev
lahko pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu se z
Merili, pogoji in kriteriji opredelijo načini vrednotenja. Za večino področij športa se z merili
uveljavlja sistem točkovanja, pri čemer vrednost področja športa predstavlja seštevek točk, ki
jih prejmejo izvajalci na osnovi na JR oddani prijav.
Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati.
Finančna vrednost sredstev, ki se dodeli posameznemu izbranemu izvajalcu LPŠ, predstavlja
zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je določena glede na v LPŠ
predvidena sredstva za posamezno področje športa
Vlagatelj, ki ne izpolni obrazcev v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, bo po teh merilih
prejel najmanjše možno število točk.
Če se ugotovi, da je vlagatelj navajal neresnične podatke, naslednje leto ne more kandidirati
na razpisu.
Pomen uporabljenih kratic:
Kratice, uporabljene v tem odloku imajo naslednji pomen:
DL – državna liga
LPŠ- letni program športa
NPŠ- nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
VIZ – vzgojno-izobraževalni zavod
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.

OPREDELITEV POJMOV:
Kot športnik je registriran posameznik, ki:
 je star najmanj 12 let
 je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK
 ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema
 je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov
Športnik je tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v
športnih panogah, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo
športniki mlajši od 18 let.
Kategoriziran športnik, je športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike
Slovenije ter se glede na dosežen rezultat na tekmovanju razvrsti v naziv kategoriziranega
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športnika, pri čemer so razredi kategorizacije mladinski (MR), državni (DR), perspektivni
(PR), mednarodni (MR), svetovni (SR) in olimpijski razred (OR).
Vrhunski športnik je športnik MR, SR ali OR, ki je dosegel vrhunski rezultat na
mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih
in kategoriziranih športnikov pri OKS – ZŠZ kot vrhunski športnik.
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene športne površine.
Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem
višješolskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje
ustrezne smeri oziroma izobrazbo prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju
športa v skladu z merili, ki jih določi minister.
Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo
poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje,
športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih
usposabljanja v skladu z Zakonom o športu.
Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno izobrazbo ali usposobljenost in mora biti
vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja.
Nekatera področja športa (npr. športni objekti) praviloma niso predmet javnega razpisa in
vrednotenja, pač pa se na osnovi sprejetega LPŠ iz sredstev proračuna občine (so)financirajo
drugače.

MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV IN PODROČIJ LPŠ
1. ZA ŠPORTNE PROGRAME:
Športni programi se na podlagi prijav na javni razpis v posameznem razpisnem obdobju
sofinancirajo na podlagi izhodišč in usmeritev nacionalnega programa športa in skladno s
sprejetimi izhodišči in usmeritvami vsakoletnega programa športa, ki se sprejme na občinski
ravni.
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: cena programa, ki jo
plača udeleženec, kompetentnost strokovnega kadra in število vključenih v program.
Primerne prostore imajo vsi trenutni izvajalci LPŠ zagotovljen v obliki brezplačne uporabe
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, kolikor jih potrebujejo.
Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu. Programe v vsebinah prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in športa starejših (netekmovalne narave)
se vrednoti ločeno.
1.1. Ne-tekmovalne narave:
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport invalidov (rekreativni
program), šport starejših
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MERILO
1. CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA
plačljiv program
brezplačen program
2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV
usposobljen strokovni delavec II
usposobljen strokovni delavec I
izobražen strokovni delavec
3. ŠTEVILO VADEČIH V PROGRAMU
od 5 do 10
od 11 do 19
20 in več
Za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
1 do 4
od 5 do 10

TOČKE
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,3

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,3 točke.
1.2. Tekmovalne narave
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni program)
MERILO
1. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV
usposobljen strokovni delavec II
usposobljen strokovni delavec I
izobražen strokovni delavec
2. KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE – število registriranih športnikov
znotraj NPŠZ
do 500 registriranih športnikov
od 501 do 2.000 registriranih športnikov
nad 2.000 registriranih športnikov
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
drugi športi
borilni športi, planinstvo, atletika, šah, gimnastika
košarka, nogomet
4. RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj
dveh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj
treh različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj
štirih različnih starostnih kategorijah
program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno skupino v najmanj
petih različnih starostnih kategorijah
5A. USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE – INDIVIDUALNE ŠPORTNE
PANOGE IN MISELNE IGRE
izvajalec ima registrirane športnike, vpisane v evidenco OKS-ZŠZ ali NPŠZ
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v mladinskem, državnem ali

TOČKE
0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3
0,5
1,0
1,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,1
0,2
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perspektivnem razredu1
izvajalec ima vsaj enega kategoriziranega športnika v mednarodnem, svetovnem
ali olimpijskem razredu2
pri miselnih igrah se za individualne športe določeni koeficienti razpolovijo
5B. USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE – SKUPINSKE ŠPORTNE PANOGE3
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ
izvajalec tekmuje v drugi ali tretji državni ligi
Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi s člansko ekipo

0,6

0,1
0,2
0,6

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo najmanj 0,9 točke.
2. INVESTICIJE V GRADNJO, OBNOVO OZ. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH
OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI
Merila za izbiro so dostopnost vsem prebivalcem, obstoj športnih objektov in površin za šport
v naravi, vrednost investicije, zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog, pri
čemer se natančno opredelijo pri tem področju v LPŠ.
3. ZA RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ.
Pogoj za sofinanciranje je izjava kandidata, da bo najmanj še eno leto opravljal strokovno
delo v društvu oz. izvajalcu LPŠ.
MERILO
DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA
Izvajalec nima za vsako vadbeno skupino zadostnega števila ustrezno
izobraženega ali usposobljenega oz. izpopolnjenega strokovnega kadra

TOČKE
0,1

3.2. na področju statusnih pravic športnikov – se merila, v kolikor se to področje
sofinancira, natančneje opredelijo v LPŠ;
1

Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave
javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika
2
Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave
javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika
3
Izvajalec lahko pridobi 0,6 točke le v kolikor tekmuje s člansko ekipo. V primeru, da
izvajalec ne tekmuje s člansko ekipo, lahko pridobi 0,1 do 0,2 točke.
V kolikor obstaja znotraj tekmovalnega sistem samo ena liga, lahko izvajalec pridobi največ
0,2 točki.
V primeru, da izvajalec tekmuje z moško in žensko člansko ekipo, se točke dodelijo glede na
rang tekmovanja posamezne ekipe.
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3.3. na področju založništva
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in nakup strokovne literature in drugih občasnih
športnih publikacij na temo športa.
MERILO
Strokovna literatura
Novo in izvirno delo

TOČKE
0,1
0,1

3.4. na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
3.5. na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij
MERILO
Deficitarnost IKT
Dostopnost IKT
Uporabnost IKT

TOČKE
0,1
0,1

V sofinanciranje se izbere programe, ki dosežejo 0,1 točke.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športih društev
MERILO

TOČKE/člana
oz.društvo

1. ŠTEVILO ČLANOV - RAZŠIRJENOST
število članov s plačano članarino, vključenih v športne programe
0,1 (na člana)
2. KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE - ŠTEVILO REGISTRIRANIH
ŠPORTNIKOV
število registriranih športnikov društva, vključenih v športne programe
0,2 (na člana)
3. USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE
število kategoriziranih športnikov društva na dan objave javnega razpisa
0,3 (na člana)
4. LOKALNI POMEN - DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI
članstvo v občinski športni zvezi
1,0 (na
društvo)
tradicija delovanja v občini
do 5 let – 0,2
(na društvo)
5-10 let – 0,4
(na društvo)
10-15 let –
0,6 (na
društvo)
nad 15 let –
1,0 (na
društvo)
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V sofinanciranje se izbere društva, ki zberejo najmanj 2 točki.
4.2. Delovanje občinske športne zveze
MERILO
ŠTEVILO ČLANOV
število članov s plačano članarino

TOČKE
0,1

V sofinanciranje se izbere športne zveze, ki zberejo najmanj 1 točko.

MERILA ZA VREDNOTENJE PODROČIJ
S temi merili je za vrednotenje programov/področij predviden sistem točkovanja. Na podlagi
vrednotenja prejetih prijav se izračuna višina sredstev, ki jo izvajalci prejmejo na javnem
razpisu. Višina sredstev se izračuna na podlagi doseženega števila točk za program/področje
in vrednost točke za posamezen sklop programov/področij. Vrednost točke za posamezen
sklop programov/področij se izračuna tako, da se višina sredstev določena v LPŠ za
posamezen sklop programov/področij deli s seštevkom vseh točk posameznega sklopa
programov/področij.
1. ZA ŠPORTNE PROGRAME:
Splošni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- pri programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine tudi s posebnimi potrebami,
obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije, športa invalidov in športa starejših se
vrednoti le programe, ki izpolnijo pogoj minimalnega število udeležencev v vadbeni skupini
in minimalno število vadbenih ur letno (če je udeležencev ali ur več od minimalno
določenega, to ne vpliva na seštevek točk ),
- pri programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
in programih kakovostnega športa, se tudi v primeru manjšega števila udeležencev v vadbeni
skupini in manjšega števila vadbenih ur letno program vrednoti, le število točk se sorazmerno
zmanjša (koeficient se dobi z delitvijo dejanskega števila ur in/ali udeležencev s predpisanimi
minimumom); če je udeležencev ali ur več od minimalno določenega, to ne vpliva na
seštevek točk;
- isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu,
- pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba ali usposobljenost v skladu z
Zakonom o športu ter pridobljena licenca, v kolikor je za posamezno športno panogo urejen
sistem licenciranja.
1.1.

Ne-tekmovalne narave

1.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in
niso del uradnih tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.
Posebni pogoj za vrednotenje športnih programov:
vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki majo stalno bivališče prijavljeno v občini
Poljčane.
1.1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PORGAMI
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v vzgojno izobraževanih zavodih
štejemo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati
(NSP), Krpan (KRP), Mladi planinec (MP).
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira: materialne stroške udeleženca.
MERILO
Točke/udeleženca

TOČKE
1

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS, …).
1.1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih od lokalnega do
državnega nivoja.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira: materialne stroške udeleženca.
MERILO
Točke/skupino (občinsko, medobčinsko tekmovanje)
Točke/skupino (regijsko, državno tekmovanje)

TOČKE
10
15

Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS, …).
1.1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PORGRAMI
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (netekmovalnega
značaja) predstavljajo programe, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader in vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenj športnih programov:
- minimalno število udeležencev v skupini/programu: 5,
- minimalno število udeležencev v skupini/programu otrok in mladine s posebnimi potrebami:
1,
- minimalno število ur programa (60minut=1ura)/letno: 30.
TOČKE/SKUPINO TOČKE/SKUPINO
– vadbeni prostor – strokovni kader
Predšolski otroci
30
30
Šoloobvezni otroci in mladina (15-19 let) –
30
30
1x tedensko
MERILO
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Šoloobvezni otroci in mladina (15-19 let) –
2x tedensko

60

60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna % točk za vadbeni prostor, v primeru, da je za izvajanje programa potreben prevoz do
športne površine (npr. planinci, kolesarji, ….).
1.1.1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v počitnicah in pouka protih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
krajšem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader in vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenj športnih programov:
- minimalno število udeležencev v skupini/programu: 5,
- minimalno število udeležencev v skupini/programu otrok in mladine s posebnimi potrebami:
1,
- minimalno število ur programa (60minut=1ura) za krajše počitniške programe: 5-10 ur,
- minimalno število ur programa (60minut=1ura) za daljše počitniške programe: 30 ur
MERILA/VSEBINA
TOČKE/SKUPINO – TOČKE/SKUPINO –
SOFINANCIRANJA
vadbeni prostor
strokovni kader
Predšolski in šoloobvezni otroci ter
10
10
mladina (15-19 let) – 5- 10 urni program
Predšolski in šoloobvezni otroci ter
30
30
mladina (15-19 let) – 30 urni program
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna % točk za vadbeni prostor, v primeru, da je za izvajanje programa potreben prevoz do
športne površine (npr. planinci, kolesarji, ….).
1.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno
socialno integracijo v vsakdanje življenje. Gre za prilagojeno izvajanje gibalnih programov,
ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi in društva.
Programe se vrednoti skladno s pogoji in merili, določenimi v razdelku 1.1.1. (prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine) teh meril – po potrebi prilagojeno, kjer je določeno posebej
za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
1.1.3. Obštudijska športna dejavnost
Pri tem gre za celoletne športne programe obštudijskih športnih dejavnosti, športne prireditve
študentov na univerzitetni in nacionalni ravni – za različne oblike športnih dejavnosti
študentov v kraju študija. Zato se to v okviru LPŠ ne sofinancira.
1.1.4. Športna rekreacija
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Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih
dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti
odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega
prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na
rekreativnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira: strokovni kader in vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenj športnih programov:
- minimalno število udeležencev vadbene skupine: 12,
- minimalno število ur: minimalno 1 ura (=60 minut) na teden v trajanju minimalno 30 tednov
letno (oba pogoja morata biti izpolnjena – število ur i število tednov v letu)
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina – 1x tedensko
Vadbena skupina – 2x tedensko

TOČKE/SKUPINO – TOČKE/SKUPINO –
vadbeni prostor
strokovni kader
30
30
60
60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna % točk za vadbeni prostor, v primeru, da je za izvajanje programa potreben prevoz do
športne površine (npr. planinci, kolesarji, ….).
1.1.5. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo
»zvezo« starejših oseb in vnukov
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira: strokovni kader in vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenj športnih programov:
- minimalno število udeležencev vadbene skupine: 8,
- minimalno število ur: minimalno 1 ura (=60 minut) na teden v trajanju minimalno 30 tednov
letno (oba pogoja morata biti izpolnjena – število ur i število tednov v letu)
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina – 1x tedensko
Vadbena skupina – 2x tedensko

TOČKE/SKUPINO – TOČKE/SKUPINO –
vadbeni prostor
strokovni kader
30
30
60
60

Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna % točk za vadbeni prostor, v primeru, da je za izvajanje programa potreben prevoz do
športne površine (npr. planinci, kolesarji, ….).
1.2.

Tekmovalne narave

1.2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov.
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1.2.1.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt zaposlovanja strokovno izobraženega
kadra na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno izoblikovano tekmovalno
piramido.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
1.2.1.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo vlagatelji izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve po NPŠZ. So sestavni
del športnih programov v okoljih, kjer še niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- sofinancira se programe športnikov v starosti od 12 let do vključno 19 let, ki so vključeni v
evidenco, ki jo vodi OKS ali NPŠZ oziroma ZŠIS-POK ter imajo ustrezno tekmovalno
licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v skladu z zakonom o športu;
Sofinancira se tudi športnike mlajše od 12 let, pod pogoji, da je tekmovanje za to starostno
kategorijo vključeno v uradni tekmovalni sistem;
- izjemoma se sofinancira tudi programe, ki vključujejo mlajše športnike od 9 let do vključno
11 let, registrirane pri NPŠZ, vključene v redni program vadbe prijavitelja in tekmovanj, ki
jih organizira NPŠZ;
- pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe različnih
spolov, ki imajo ločeno pripravo na tekmovanja in ločen tekmovalni sistem, prizna in
vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej;
- pri kolektivnih športnih panogah se vrednotijo dodatne vadbene skupine znotraj posamezne
starostne skupine v skladu z merili in pod pogoji določenimi v prvi in drugi alinei teh
pogojev;
- posamezen udeleženec se vrednoti samo v eni starostni kategoriji, razen dodatne vadbene
skupine pri kolektivnih športnih panogah znotraj posamezne starostne skupine (npr. mlajši
dečki A in mlajši dečki B), pod pogoji določenimi v prvi in drugi alinei teh pogojev.
Udeleženci programov so razvrščeni v naslednje kategorije:
- cicibani/cicibanke (9, 10, 11 let),
- mlajši dečki/deklice (12, 13 let),
- starejši dečki/deklice (14, 15 let),
- kadeti/kadetinje (16, 17 let)
- mladinci/mladinke, starejši mladinci/mladinke, mlajši člani/članice (18, 19 let).
V primeru drugačnega poimenovanja pri posamezni športni panogi se program razvrsti v
posamezno kategorijo glede na pretežno starost športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira: strokovni kader, vadbeni prostor in kot
dodatni program materialni stroški priprave in udeležbe na športnih tekmovanjih.
Minimalni pogoji za vrednotenje športnih programov:
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- minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah in
miselnih igrah: 8 do vključno starostne skupine 14-15 let, od starostne skupine 16-17 let dalje
pa 6,
- minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 11.
- minimalno število ur izvajanja progama (tedensko in letno) za posamezno starostno skupino
je razvidno iz 2. in 3. stolpca spodnje tabele.
Iz 4. in 5. stolpca spodnje tabele pa je razvidno število točk ob izpolnjevanju minimalnega
kriterija glede števila udeležencev in števila ur izvajanja programa – v kolikor minimalni
kriterij (število udeležencev ali/in število ur vadbe) ni dosežen, se število točk, določeno v 4.
in 5. stolpcu spodnje tabele, za ustrezen koeficient (kvocient med dejanskim številom vadečih
ali/in ur in predpisanim minimumom) zmanjša.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina – 9-11 let
Vadbena skupina – 12-13 let
Vadbena skupina – 14-15 let
Vadbena skupina – 16-17 let
Vadbena skupina – 18-19 let

ŠTEVILO
ŠTEVILO
TOČKE –
TOČKE –
VADBENIH VADBENIH UR/ vadbeni prostor strokovni kader
UR/ TEDEN
LETO
3
120
120
120
4,5
180
180
180
6
240
240
240
6
240
240
240
7,5
300
300
300

Poleg navedenega se točke za vadbeni prostor se pomnožijo s faktorjem površin, ki je odvisen
od uvrstitve posamezne panoge v razrede (velikost vadbenega prostora):
RAZRED
ŠPORTNA PANOGA
1.
nogomet, košarka, rokomet, kolesarstvo (tudi
gorsko), plavanje, smučanje, smučarski skoki
2.
borilne veščine, športno plezanje, lokostrelstvo,
triatlon, bodybuilding, jadranje, letalstvo, ribištvo,
šah, druge športne panoge

FAKTOR POVRŠIN
1,3
1,0

Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, se pomnožijo s seštevkom točk iz meril lokalne pomembnosti,
razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Prijavitelju se število točk, ki jih je pridobil za vadbenih prostor in strokovni kader poveča za
10 %, za namen dodatnih programov priprav in udeležbe na športnih tekmovanjih. V tem
primeru se s sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški priprave in
udeležba na športnih tekmovanjih)
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji …).
Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine (npr. mlajši dečki
A in mlajši dečki B), v skladu s posebnimi pogoj za vrednotenje tega področja. Za dodatno
vadbeno skupino pridobi izvajalec 50 % točk, kot bi jih pridobil, če bi bila to osnovna
skupina.
1.2.2. Kakovostni šport
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V skupino kakovostnega razreda prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih,
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS, in so
registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS.
Posebni pogoji za sofinanciranje:
- sofinanciranje kakovostnega športa (članske ekipe) je dopustno, če izvajalec tekmuje z vsaj
eno mlajšo selekcijo v organiziranem državnem tekmovanju športne panoge;
- sofinancira se programe, ki vključujejo športnike registrirane pri NPŠZ ali ZŠIPOK, imajo
ustrezno tekmovalno licenco in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih;
- pri kolektivnih športnih panogah se v primeru, da ima izvajalec registrirane ekipe različnih
spolov, ki imajo ločeno pripravo na tekmovanja in ločen tekmovalni sistem, prizna in
vrednoti osnovno vadbeno skupino vsako posebej;
- pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira dodatna vadbena skupina, v kolikor ima
urejeno ustrezno registracijo in tekmovanje, kot je določeno v prvi alinei.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- minimalno število udeležencev vadbene skupine v individualnih športnih panogah in
miselnih igrah: 6,
- minimalno število udeležencev vadbene skupine v kolektivnih športnih panogah: 10.
V kolikor minimalni kriterij (število udeležencev ali/in število ur vadbe) ni dosežen, se število
točk, določeno za doseganje minimalnih pogojev, za ustrezen koeficient (kvocient med
dejanskim številom vadečih ali/in ur in predpisanim minimumom) zmanjša.
MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Vadbena skupina – 20-64 let

ŠTEVILO
VADBENIH
UR/ TEDEN
7,5

ŠTEVILO
VADBENIH
UR/ LETO
300

TOČKE – vadbeni
prostor
300

Poleg navedenega se točke za vadbeni prostor se pomnožijo s faktorjem površin, ki je odvisen
od uvrstitve posamezne panoge v razrede (velikost vadbenega prostora):
RAZRED
ŠPORTNA PANOGA
1.
nogomet, košarka, rokomet, kolesarstvo (tudi
gorsko), plavanje, smučanje, smučarski skoki
2.
borilne veščine, športno plezanje, lokostrelstvo,
triatlon, bodybuilding, jadranje, letalstvo, ribištvo,
šah, druge športne panoge

FAKTOR POVRŠIN
1,3
1,0

Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe kakovostnega športa, se pomnožijo s seštevkom
točk iz meril lokalne pomembnosti, razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
Prijavitelju, ki uporablja le športne površine v naravi/okolju, za katere ni potrebno plačilo, se
prizna 10 % točk vadbenega prostora, v primeru, da je potreben prevoz do športne površine
(planinci, kolesarji …).
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Pri kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo dodatne vadbene skupine (npr. ekipa A in
ekipa B), v skladu s posebnimi pogoj za vrednotenje tega področja. Za dodatno vadbeno
skupino pridobi izvajalec 50 % točk, kot bi jih pridobil, če bi bila to osnovna skupina.
1.2.3. Vrhunski šport,

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. Vrhunski
športniki so športniki mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.
Posebni pogoj za sofinanciranje:
Sofinancira se društva (ki morajo izpolnjevati pogoje za sofinanciranje društev po tem
Odloku), ki svoj program, s katerim kandidirajo, izvajajo na območju občine Poljčane in
katerih člani so športniki s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave
javnega razpisa pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira materialne stroške.
MERILA (vsebina sofinanciranja: program Kategorizacija
PR
dodatne vadbe – tekmovalni program
vrhunskega športnika
Število udeležencev programa
1
TOČKE/UDELEŽENCA
240

Kategorizacija
MR

Kategorizacija
SR

120
380

Kategorizacija
OR

120
320

120
360

Točke, ki jih izvajalec pridobi za programe vrhunskega športa, se pomnožijo s seštevkom
točk iz meril lokalne pomembnosti, razširjenosti in uspešnosti športne panoge.
1.3. Šport invalidov
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne učinke
(rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne učinke (športna rekreacija, tekmovanja,
paraolimpijski športi). Sofinancirajo se 80-urni programi.
Posebni pogoji za vrednotenje športnih programov:
vrednoti se samo prijavljene udeležence, ki imajo stalno bivališče v občini Poljčane.
1.3.1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev in zvez
Osnovni cilj je omogočiti invalidom enakovredno sodelovanja pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med
športniki, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira strokovni kader in vadbeni prostor.
Minimalni pogoji za vrednotenje športnih programov:
- minimalno število udeležencev vadbene skupine: 10,
- minimalno število ur – celoletni športni programi: 30 tednov oz. 60 ur v letu,
- pri občasnih programih ni predpisanega minimuma ur.

MERILA/VSEBINA
SOFINANCIRANJA
Celoletni programi
Občasni projekti

ŠTEVILO
VADBENIH
UR/ TEDEN
2
/

ŠTEVILO
VADBENIH
UR/ LETO
60
/

TOČKE – vadbeni
TOČKE –
prostor
strokovni kader
60
20

60
20
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Vrednoti se le programe, ki niso sofinancirani v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS, …).
1.3.2. Programi vrhunskih športnikov invalidov
Se vrednoti po povsem identičnih merilih, kot vrhunski šport nasploh.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi je
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja.
Z LPŠ se opredli financiranje novogradnje športnih objektov, posodabljanje in investicijsko
vzdrževanje športnih objektov ter površin za šport v naravi.
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v
športu:
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ.
Sofinancirajo se:
- programi strokovnega usposabljanja v skladu z zakonom o športu,
- programi izpopolnjevanja, potrjeni s strani pristojne NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira materialne stroške povezane z
izpopolnjevanjem in usposabljanjem.
Posebni pogoj za sofinanciranje je izjava kandidata, da bo:
- v primeru sofinanciranja licenciranja najmanj še eno leto opravljal strokovno delo v društvu,
- v primeru sofinanciranja usposabljanja najmanj še dve leti opravljal strokovno delo v
društvu.
Prijavitelj in kandidat sklenete temu ustrezen dogovor, ki se ga predloži občini (kot podlagi za
izplačilo dodeljenih denarnih sredstev).
Izvajalec lahko za posamezno leto (posamezen LPŠ) prijavi kandidata za strokovno
usposabljanje največ za 1 usposabljanje ali 1 izobraževanje v posameznem letu.
MERILO/DEFICITARNOST
Izpopolnjevanje
(izvajalec nima zadostnega števila (licenciranje)
ustrezno
izobraženega
in/ali
usposobljenega strokovnega kadra
Minimalno število udeležencev
1
TOČKE/UDELEŽENEC
5
3.2. na področju založništva

Usposabljanje
Usposabljanje
(strokovni delavec v (strokovni delavec v
športu II. stopnje)
športu I. stopnje)
1
15

1
20
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Založništvo v športu predstavlja izdajanje in nakup strokovne literature in drugih občasnih
športnih publikacij na temo športa.
Merilo
vrsta publikacije
- strokovna literatura oz. gradivo
- občasne publikacije
- zborniki strokovnih kongresov oz. posvetov
deficitarnost
- novo in izvirno delo
- št. izvodov oz. naklada

Točke
0-50
0-40
0-40
0-30
0-20

3.3. na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše
udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu ter sprotno spremljanje in
analiziranje ravni učinkovitosti programov.
Merila
deficitarnost
- nakup nove IKT
- nadomestilo oz. vzdrževanje stare IKT
dostopnost IKT za uporabnike
- IKT bo dostopna vsem občanom
- IKT bodo uporabljali člani oz. zaposleni
uporabnost IKT
- IKT bo dostopna za različne programe
- IKT je pretežno za programe vlagatelja

Točke
0-50
0-20
50
10
20
5

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
Organiziranost v športu predstavlja zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja
oz. delovanja športnih organizacij.
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Športna
društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v večini s prostovoljnim
delom uveljavljajo skupne interese, so temelj športa.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancira materialne stroške, povezane z delovanjem.
Delovanje
član društva4 registrir.
športnih društev
športnik
TOČK za leto
/
/
delovanja6
4
5
6

s plačano članarino
za vsako leto delovanja na območju občine Poljčane

kategoriz.
športnik
/

Tradicija: leta
delovanja5
3

Članstvo
V NPŠZ
/

Članstvo v
Občinski ŠZ
/
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TOČK/član oz.
športnik
TOČK/društvo
Maksim. število
točk

1

2

5

/

/

/

/
150

/
100

/
100

/
150

30
30

50
50

5. ZA ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJO ŠPORTA:
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva ter razvoj in
negovanje športne kulture.
5.1. športne prireditve:
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva ter razvoj in
negovanje športne kulture.
Komisija za izvedbo JR lahko županu predlaga omejitev števila sofinanciranih prireditev
posameznega vlagatelja, če oceni, da je sredstev za sofinanciranje vseh prireditev premalo.
Izjema so prireditve v javnem interesu občine, opredeljene v LPŠ.
Merilo
Točke
mednarodna oz. lokalna odmevnost oz. pomen
100 do
- mednarodni nivo
200
50 do 99
- državni nivo
20 do 49
- občinski nivo
10 do 19
- društveni nivo
množičnost prireditve
- 1 točka za vsakih 10 udeležencev prireditve
do 50
pomen prireditve
- tradicija - 1 točka za vsako leto izvedbe
do 20
20 do 50
- uradno tekmovanje (šolsko, NPŠZ)
5 do 20
- ljubiteljsko tekmovanje
5 do 50
- predstavitev in promocija športa
ustreznost vsebine
- prireditev športnih društev
30
- multidisciplinarno povezovanje (pretežno
športna vsebina)
30
- prireditev ostalih organizatorjev (pretežno
športna vsebina)
5
5.2. javno obveščanje:
Pogoj za izvedbo: razpolaganje z lastno informacijsko tehnologijo in ustrezno urejene
komunikacijske in internetne povezave ter ustrezen organizacijski strokovni kader za izvedbo.
Merilo
nacionalni oz. lokalni doseg medija
- nacionalni doseg
- lokalni doseg

Točke
20
10
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pogostost pojavljanja
- tedensko
10
- mesečno
5
- letno
0
vsebina
- TV
5
- radio
4
- internet
3
- tednik
2
- mesečnik
1
Število
Izvedba prireditve
Izvedba prireditve Izvedba prireditve Izvedba prireditve
udeležencev/Pr lokalnega pomena regionalnega pomena državnega pomena
mednarodnega
ireditev
pomena
do 25
10
20
0
0
26-50
20
40
0
0
51-75
30
60
160
320
76-100
40
80
200
480
101-150
60
120
280
600
nad 151
80
160
400
800

MERILO/Udeležba Olimpijske Svetovno Evropsko Svetovni Evropski Mednarodni
na mednarodni
igre
prvenstvo prvenstvo pokal/liga7 pokal/liga8
turnir9
prireditvi
TOČKE
600
320
240
160
120
100
Poseben pogoj za sofinanciranje:
- udeležbe na svetovnem in/ali evropskem pokalu ali ligi je, da gre za tekmovanje v okviru
NPŠZ;
- udeležbe na mednarodnem turnirju je, da na tem turnirju tekmuje najmanj 51 udeležencev v
individualnih športnih panogah in miselnih igrah oz. najmanj 120 udeležencev v kolektivnih
športnih panogah.
Vrednoti se le prireditve, ki niso sofinancirane v okviru posebnih proračunskih postavk
proračuna občine oziroma iz drugih virov (ministrstvo, Zavod za šport RS, …).
Občinske športno-promocijske prireditve ter prireditve za podelitev priznanj v športu
Podelitev priznanj uspešnim športnikom predstavlja promocijo športa, športne panoge ter
uspešnih športnikov v občini. Sredstva za izvedbo športno promocijskih-prireditev ter
prireditev za podelitev priznanj športnikom se zagotavljajo na posebnih proračunskih
postavkah.
Programe se vrednoti v okviru Pravilnika o sofinanciranju promocijskih prireditev in
sponzorstev v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017).

7

v okviru NPŠZ
v okviru NPŠZ
9
minimalno število udeležencev mednarodnega turnirja
8

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi spodbujanje športnega obnašanja vseh
udeležencev športa (medijske kampanje).
Merila se v letu sofinanciranja določi v LPŠ.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 15.
člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011, Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 64/2020) je Občinski svet Občine Poljčane na 14. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel

PRAVILNIK
OBČINE POLJČANE
O INTERVENTNEM SOFINANCIRANJU DRUŠTEV
ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19
ZA PRORAČUNSKO LETO 2021
I. Splošne določbe
1. člen
Vsebina odloka/pravilnika
(1) S tem pravilnikom/odlokom se zaradi omilitve posledic epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) spreminjajo in dopolnjujejo določbe
veljavnih pravilnikov Občine Poljčane na področju delovanja društev in se zaradi omilitve
posledic epidemije COVID-19 na delovanje lokalnih društev za obdobje sofinanciranja od
1. januarja 2020 do ključno 31. decembra 2021 odstopa od določb naslednjih veljavnih:
1. Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2013);
2. Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 53/2019);
3. Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013, 13/2017);
4. Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016);
5. Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 125/2007, 10/2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017)
(2) S tem pravilnikom se določa začasen, za proračunsko leto 2021 veljaven, način
sofinanciranja delovanja društev na območju občine Poljčane iz sredstev občinskega
proračuna za proračunsko leto 2021 in način izkazovanja namenske porabe za to obdobje z
namenom omilitve in odprave posledic COVID-19 za društva, ki delujejo na področju
športa, kulture, turizma, kmetijstva in humanitarnih dejavnosti.
II. Spremembe in dopolnitve pravilnikov
1. Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2013
2. člen
V Pravilniku o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane se za proračunsko leto
2021 spremeni 1. odstavek 11. člena tako, da glasi:
»(1) Komisija opravi pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in ovrednoti
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tako, da izvajalcu letnega programa športa, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli
število točk, ki ustreza povprečju doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega
predhodnika (pri čemer je potrebno nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine
Poljčane za sofinanciranje letnih programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
ter pripravi predlog razdelitve sredstev izvajalcev letnega programa športa v Občini
Poljčane, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje letnih programov športa, se mu
dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje letnih programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020,
se upošteva takrat doseženo število točk;
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje letnih programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se
upošteva za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat doseženih točk.«
3. člen
V Pravilniku o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane se za proračunsko leto
2021 spremeni 1. odstavek 14. člena tako, da glasi:
»(1) Pri sofinanciranju programov se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Osnova za obseg sofinanciranja letnega
programa športa so merila, kot so opredeljena v Pravilniku Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za proračunsko leto
2021. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna Občine Poljčane in
Letnega programa športa.«
4. člen
Priloga 1 k Pravilniku o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Merila za
vrednotenje in izbor programov športa v občini Poljčane) se za proračunsko leto 2021 ne
uporablja za vrednotenje za izvajanje letnih programov športa v Občini Poljčane.
2. Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 53/2019)
5. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane se za
proračunsko leto 2021 spremeni 2. odstavek 9. člena tako, da glasi:
»Naloge komisije so:
· odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis;
· ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
· ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz Pravilnika Občine
Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19
za proračunsko leto 2021;
· sestava zapisnika o delu;
· obravnava pritožbe prijaviteljev;
· poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo;
· izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.«
6. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane se za
proračunsko leto 2021 spremeni 1. odstavek 11. člena tako, da glasi:
»(1) Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so
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navedeni v razpisni dokumentaciji in jih ovrednoti tako, da izvajalcu ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli število točk, ki ustreza povprečju
doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri čemer je potrebno
nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
se mu dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v proračunskih letih 2018, 2019
in 2020, se upošteva takrat doseženo število točk;
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se
upošteva za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat doseženih točk.«
7. člen
Priloga 1 k Pravilniku o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane
(Merila za sofinanciranje programov in delovanja društev na področju ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Poljčane) in Priloga 2 (Vsebina meril in kriterijev) se za proračunsko
leto 2021 ne uporabljata za vrednotenje za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Poljčane.
3. Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012, 13/2017)
8. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane se
za proračunsko leto 2021 spremeni 2. odstavek 9. člena tako, da glasi:
»Naloge komisije so:
· odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis;
· ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
· ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz Pravilnika Občine
Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19
za proračunsko leto 2021;
· sestava zapisnika o delu;
· obravnava pritožbe prijaviteljev;
· poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo;
· izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.«
9. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane se
za proračunsko leto 2021 spremeni 1. odstavek 11. člena tako, da glasi:
»(1) Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji in jih ovrednoti tako, da izvajalcu programov turističnih
društev, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli število točk, ki ustreza povprečju
doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri čemer je potrebno
nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje
programov turističnih društev v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje programov turističnih društev,
se mu dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
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· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje programov turističnih društev v proračunskih letih 2018, 2019 in
2020, se upošteva takrat doseženo število točk;
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje programov turističnih društev v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se
upošteva za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat doseženih točk.«
10. člen
Poglavje V. »Vsebina, merila in kriteriji«, to sta 14. in 15. člen in Priloga 1 Pravilnika o
sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane (Merila in
kriteriji za sofinanciranje programov s področja delovanja turističnih društev v občini
Poljčane), se za proračunsko leto 2021 ne uporabljajo za vrednotenje za sofinanciranje
programov turističnih društev na območju občine Poljčane.
4. Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2016)
11. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
se za proračunsko leto 2021 spremeni 2. odstavek 7. člena tako, da glasi:
»Naloge komisije so:
· odpiranje in pregled prispelih vlog na javni razpis;
· ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
· ocenjevanje in vrednotenje dejavnosti v skladu z merili iz Pravilnika Občine Poljčane o
interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za
proračunsko leto 2021;
· sestava zapisnika o delu;
· obravnava pritožbe prijaviteljev;
· poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo;
· izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.«
12. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
se za proračunsko leto 2021 spremeni 1. odstavek 9. člena tako, da glasi:
»(1) Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji in jih ovrednoti tako, da izvajalcu dejavnosti društev na
področju kmetijstva, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli število točk, ki ustreza
povprečju doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri čemer je
potrebno nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje
dejavnosti društev na področju kmetijstva v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje programov turističnih društev,
se mu dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v proračunskih letih
2018, 2019 in 2020, se upošteva takrat doseženo število točk;
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane v proračunskih
letih 2018, 2019 in 2020, se upošteva za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje
takrat doseženih točk.«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. člen
Poglavje V. »Merila in kriteriji«, to sta 14. in 15. člen, Pravilnika o sofinanciranju
programov dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane se za proračunsko
leto 2021 ne uporabljata za vrednotenje za sofinanciranje dejavnosti društev na področju
kmetijstva v Občini Poljčane.
5. Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
(Uradni list RS, št. 125/2007, 10/2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017)
14. člen
V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane se za
proračunsko leto 2021 spremeni 5. odstavek 8. člena tako, da glasi:
»Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija
pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in dopolnjenih) v skladu z merili iz Pravilnika Občine
Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije COVID -19
za proračunsko leto 2021 in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.«
15. člen
V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane naslednja
merila za ocenjevanje (vrednotenje) prijav:
Komisija opravi pregled popolnih prijav in jih ovrednoti tako, da kandidatu – izvajalcu
humanitarne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, dodeli število točk, ki
ustreza povprečju doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri
čemer je potrebno nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v proračunskih letih
2018, 2019 in 2020.
Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020
izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje humanitarnih društev, se mu
dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje humanitarnih društev v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se
upošteva takrat doseženo število točk;
· če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje humanitarnih društev v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se upošteva
za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat doseženih točk.«
16. člen
Poglavje III. »Merila za ocenjevanje prijav«, to so 9., 10., 11. in 12. člen, Pravilnika o
sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane se za proračunsko leto
2021 ne uporabljajo za vrednotenje za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna
Občine Poljčane.
III. Prehodna in končna določba
17. člen
(1) Za aktivnosti izvajalcev na območju občine Poljčane, ki so sofinancirane na podlagi v 1.
členu tega pravilnika izrecno navedenih pravilnikov o sofinanciranju na območju občine
Poljčane, v povezavi s tem pravilnikom za proračunsko leto 2021, se zadnji zahtevek za
izplačilo proračunskih sredstev, vključno z aktivnostmi, katerih izvedba je načrtovana v
mesecu decembru 2021, vloži najpozneje do 30. 11. 2021. Na podlagi predloženega
zahtevka se ustrezna proračunska sredstva izplačajo najpozneje do 15. 12. 2021.
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Vsebinsko-finančno poročilo z dokazili o namenski porabi, vključno z aktivnostmi,
izvedenimi v mesecu decembru 2021, pa je izvajalec dolžan predložiti najpozneje do 31. 1.
2022.
(2) V kolikor najpozneje do 31. 1. 2022 vsebinsko-finančno poročilo oz. poročila z dokazili
o namenski porabi vseh proračunskih sredstev, vključno z aktivnostmi, izvedenimi v
mesecu decembru 2021, niso predložena, se šteje, da namenska poraba ni izkazana in jih
morajo prejemniki v neizkazanem znesku skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v
proračun skladno s pozivom, ki ga pripravi občinska uprava.
18. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
(2) Ta pravilnik se uporablja za čas od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.
Številka: 900-0003/2019 (14-T6)
Datum: 16. 12. 2020
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič, župan
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Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18 - ZNOrg,
82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 6. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021),
Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic
epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin 69/2020) in
Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2021 Občinski svet Občine Poljčane na svoji 16.
redni seji, dne 17. 2. 2021 sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2021
Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu, skladno z razvojnimi načrti in
razpoložljivimi sredstvi proračuna se s tem letnim programom športa Občine Poljčane za leto
2021 (v nadaljevanju: LPŠ 2021) določi programe in področja športa, ki se v letu 2021
sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev občinskega proračuna in način
sofinanciranja področij športa.
1. Sredstva za izvajanje športnih vsebin – športnih programov, razvoja kadrov in
založništvu, promociji športa s prireditvami in organiziranosti v športu
LPŠ se v pretežni meri aktivno uresničuje preko športnih programov, ki obsegajo različne
vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in
predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. K motivaciji za šport in večji športni
aktivnosti pa prispevajo tudi športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport, turizem
in gospodarstvo lokalne skupnosti. Temelj izvajanja in razvoja športa v občini Poljčane pa z
zagotavljanjem športnih programov in promocije športa s prireditvami predstavljajo športna
društva, za delovanje in razvoj katerih so v okviru LPŠ (glede izobraževanja kadrov in
založništva ter organiziranosti v športu) prav tako zagotovljena proračunska sredstva.
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2021, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa – Dotacije športnim društvom in klubom,
zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju letnega programa športa v Občini
Poljčane v delu, ki ga zagotavljajo in izvajajo društva, v višini 28.000,00 EUR (5,6% vseh
sredstev LPŠ).
Proračunska sredstva se izvajalcem športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa
in skladno z določili Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021 – glede meril za izbor programov
in področij) in Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin
69/2020 – glede meril za vrednotenj področij). Namenska sredstva LPŠ 2021 se delijo po
vsebinah in v obsegu:
ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (vključno s
športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2. Športna rekreacija
1.
1.1

1.3. Šport starejših
1.4. Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in vrhunski šport

23.520,00 € (4,7%)
5.120,00 €
1.500,00 €
740,00 €
10.000,00 €
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1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1

Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Založništvo v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

6.160,00 €
840,00 € (0,2%)
740,00 €
100,00 €
280,00 € (manj
0,5‰)
280,00 €
3.360,00 € (0,7%)
3.360,00 €
28.000,00 €

Športne vsebine, ki se sofinancirajo v letu 2021
a.) Športni programi:
Obseg sredstev je 23.520,00 € (4,7% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se
sofinancirajo naslednji programi:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna rekreacija.
3. Šport starejših
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport.
Namenska sredstva za športne programe, ki so na podlagi veljavnih meril Odloka izbrani za
sofinanciranje, se vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih).
b.) Razvojne dejavnosti v športu:
Obseg sredstev je 840,00 € (0,2% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se sofinancirajo
naslednje dejavnosti:
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za pridobivanje
ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2020) upravičeno do sredstev za izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, pa tega v zadnjem letu (2020) ni
uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo in oddati zahtevek za nakazilo teh
sredstev do 31. 12. 2021, vendar v finančnih okvirjih proračuna za leto 2021. V letu 2021 se
namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih). Zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih
epidemioloških razmer, ki bodo zelo verjetno vplivale na izvedbo teh dejavnosti, so v letu
2021 načrtovana nekoliko nižja sredstva (za 0,4 odstotne točke v primerjavi z letom 2020 –
na račun športnih programov).
2. Založništvo v športu
 Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.
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Namenska sredstva za razvojne dejavnosti v športu se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti
za tekoče leto, ki ga je za leto 2021 zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih epidemioloških
razmer težko realno (zaradi morebitnih oblastnih omejitev) določiti. V letu 2021 se
namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih). V letu 2021 so načrtovana sredstva v
enakem obsegu kot v letu 2020.
c.) Športne prireditve in promocija športa:
Obseg sredstev je 280,00 € (manj kot 0,5‰ vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se
sofinancirajo organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane.
Namenska sredstva za športne prireditve se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti za tekoče
leto, ki ga je za leto 2021 zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih epidemioloških razmer težko
realno (zaradi morebitnih oblastnih omejitev) določiti. Društvo, ki je bilo v preteklem letu
(2020) upravičeno do sredstev za organizacijo športnih prireditev, pa tega v zadnjem letu
(2020) ni uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo in oddati zahtevek za nakazilo
teh sredstev do 31. 12. 2021, vendar v finančnih okvirjih proračuna za leto 2021. V letu 2021
se namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih). V letu 2021 so načrtovana sredstva v
polovičnem obsegu glede na leto 2020, izhajajoč pri tem iz realizacije v letu 2020.
d.) Organiziranost v športu:
Obseg sredstev je 3.360,00 € (0,7% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se sofinancira
delovanje športnih društev na lokalni ravni, in sicer se namenska sredstva za organiziranost v
športu se vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja
doseženih točk v preteklih javnih razpisih iz naslova članstva). Zaradi trenutnih lokalnih in
svetovnih epidemioloških razmer, zaradi katerih so bila društva v letu 2020 in bodo tudi v
letu 2021 manj dejavna od običajnih obdobij, so načrtovana sicer sredstva v primerljivem
obsegu, kot v preteklih letih, a v nekoliko nižjem aboslutnem znesku, kot celtoen LPŠ kar
zadeva društva in njihove aktivnosti nekoliko nižja sredstva (za 0,4 odstotne točke v
primerjavi z letom 2020 – na račun športnih programov).
2. Sredstva za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi
Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od
prednostnih nalog LPŠ učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in
površin za šport v naravi v občini Poljčane. Občina Poljčane v Proračunu za leto 2021 zato
zagotavlja sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov in površin
v skupni višini 469.191,00 € (94,4% vseh sredstev LPŠ) na naslednjih proračunskih
postavkah:
18512 - Investicijsko in tekoče funkcionalno vzdrževanje športnih objektov v višini
66.590,00 EUR (13,4% vseh sredstev LPŠ)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane za leto 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gre za športne objekte in površine, ki so v lasti in pretežno tudi upravljanju Občine Poljčane.
Le sredstva za vzdrževanje telovadnice kot transfer dodelijo upravljavcu telovadnice Osnovni
šoli Kajetana Koviča Poljčane.
Za tekoče stroške (funkcionalno vzdrževanje) Doma športov in kulture so namenjena sredstva
v višini 10.300,00 € (konti 402001, 402200, 402201 402203 in 402204; 2,1% vseh sredstev
LPŠ).
Letnemu rednemu in investicijskemu vzdrževanju nogometnih igrišč, in sicer nogometnih in
drugih športnih igrišč za tenis, odbojko, odbojko v Studenicah, z umetno travo so namenjena
sredstva v višini 26.000,00 € (konto 402599; 5,2% vseh sredstev LPŠ).
Za vzdrževanje telovadnice pri OŠ Kajetana Koviča so namenjena sredstva v višini 3.500,00
€ (konto 413302; 0,7% vseh sredstev LPŠ)
Celoviti menjavi dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pa so namenja
sredstva v višini 26.790,00 € (konta 420241 in 420501; 5,4% vseh sredstev LPŠ).
18518 – Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana Koviča Poljčane v
višini 402.601,00 € (81% vseh sredstev LPŠ)
Sredstva za investicije se namenijo za zaključek adaptacije in rekonstrukcije kompleksa
športnih igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.
INVESTICIJSKO IN TEKOČE FUNKCIONALNO
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
2.1 Tekoče funkcionalno vzdrževanje Doma športov in kulture
2.

469.191,00 €
(94,4%)
10.300,00 €

2.2 Vzdrževanje nogometnih in drugih športnih igrišč (redno tekoče in
investicijsko)
2.3 Telovadnica pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane

26.000,00 €

2.4 Celovita menjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem
igrišču
2.5 Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana Koviča
Poljčane

26.790,00 €

3.500,00 €

402.601,00 €

VELJAVNOST IN UPORABA
LPŠ začne veljati naslednji dan po potrditvi s strani Občinskega sveta Občine Poljčane. LPŠ
se objavi na spletni strani Občine Poljčane in je podlaga za izvedbo javnega razpisa in
razdelitev proračunskih sredstev za leto 2021 iz proračunske postavke 18511 Letni program
športa.
Številka: 900-0003/2019-23 (16-T7)
Poljčane: 17. 2. 2021
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič,
župan
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Številka: 410-0022/2021
Datum: 4. 3. 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE
V LETU 2021
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18 - ZNOrg, 82/20),
skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 7. členom Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021),
Pravilnikom Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic
epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin 69/2020) in
Odlokom o proračunu občine Poljčane za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
3/2021) ter na podlagi Letnega programa športa občine Poljčane za leto 2021, ki ga je
Občinski svet Občine Poljčane sprejel na svoji 16. redni seji dne 17. 2. 2021, Občina Poljčane
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA
OBMOČJU OBČINE POLJČANE V LETU 2021

1. IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA
Naročnik javnega razpisa je Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
2.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (v nadaljevanju:
LPŠ) v občini Poljčane. Izbrani športni programi in področja LPŠ se bodo financirali v okviru
namenskih sredstev, ki so na razpolago za programe in področja LPŠ, ki se dodelijo po
vsebinah in v obsegu iz Letnega program športa občine Poljčane za leto 2021, kot sledi:
ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (vključno s
športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2. Športna rekreacija
1.
1.1

1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1

Šport starejših
Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in vrhunski šport
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Založništvo v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

23.520,00 € (4,7%)
5.120,00 €
1.500,00 €
740,00 €
10.000,00 €
6.160,00 €
840,00 € (0,2%)
740,00 €

100,00 €
280,00 € (manj
0,5‰)
3.1 Športne prireditve
280,00 €
4.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.360,00 € (0,7%)
4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
3.360,00 €
SKUPAJ
28.000,00 €
Preglednica 1: Športne vsebine, ki se sofinancirajo v letu 2021 po področjih z določenim
obsegom sredstev
2.2
3.
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3. UPRAVIČENCI ZA SODELOVANJE NA PREDMETNEM RAZPISU
Izvajalci LPŠ, upravičeni za sofinanciranje športnih programov in področij iz proračuna
Občine Poljčane so:
- športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti športa v Republiki Sloveniji,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji,
- zasebni športni delavci,
ki delujejo oziroma izvajajo športne programe v skladu s svojim temeljnim oziroma
ustanovitvenim aktom in v skladu z Zakonom o športu, izvajalci iz 1. točke prejšnjega
odstavka pa tudi s pravili nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) za svojo športno
panogo.
4.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Pravico do sofinanciranja dejavnosti imajo izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu in imajo najmanj eno leto pred dnevom
objave javnega razpisa sedež v občini Poljčane,
 delujejo na območju občine Poljčane in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
občine Poljčane,
 imajo za prijavljene programe zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske
pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v
športu,
 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroškov za izvedbo dejavnosti in poravnane davčne obveznosti;
 imajo za prijavljene programe v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco
članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) in najmanj 20 članov s
poravnano članarino ter evidenco o udeležencih programa;
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v
obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje
celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa
v merilih drugače opredeljen;
 redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto in so v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene
obveznosti;
 se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih;
 izpolnjuje druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in vsakoletno razpisno
dokumentacijo
 staro da izpolnjujejo druge pogoje iz Meril za izbor programov in področij LPŠ
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Poljčane,
 z dnem prijave na javni razpis nimajo odprtih obveznosti do Občine Poljčane.
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V primeru, da se posamezen program izvaja na območju občine Poljčane in so v njem
vključeni člani s prebivališčem v občini Poljčane, na razpis pa se z enakim programom ne
prijavi noben izvajalec s sedežem v občini Poljčane, je za izvajalca tega programa lahko
izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v občini Poljčane, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20
udeležencev iz občine Poljčane. Le-tem se prizna 70% sofinanciranje odobrenih sredstev,
razen društvom ki kandidirajo na programe šport invalidov.
Izvajalci LPŠ, katerih program je že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državni proračun,
EU sredstva), so dolžni ob prijavi na javni razpis to navesti. Športni programi, ki se
(so)financirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna Občine Poljčane, ne morejo biti
predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega odloka. Izvajalec LPŠ, ki je pridobil
sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati teh
aktivnosti za sofinanciranje ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme izvajalec LPŠ, ki
so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga
sredstva proračuna občine.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in pojavljanjih na primeren način
predstavljati občino Poljčane.
Izvajalci programov s področja športa, ki se na razpis ne prijavijo ali se ne prijavijo skladno z
razpisno dokumentacijo, v letu 2021 ne bodo upravičeni do sredstev letnega programa športa
iz proračuna Občine Poljčane.
Pri sofinanciranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo.

5.

OBSEG SREDSTEV

Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2021, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa – Dotacije športnim društvom in klubom,
zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju letnega programa športa v Občini
Poljčane v delu, ki ga zagotavljajo in izvajajo društva, v višini 28.000,00 EUR (5,6% vseh
sredstev LPŠ), in sicer v obsegu po področjih, kot je razvidno iz preglednice 1 iz točki 2.
tega javnega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
Namenska sredstva za športne programe in druga področja LPŠ, ki so na podlagi veljavnih
Meril za izbor programov in področij LPŠ Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Poljčane izbrani za sofinanciranje – pri čemer se za
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje upoštevajo načrtovani programi in aktivnosti za leto
2021, razen članstva (pri delovanju društev), ko se upošteva leto 2020 – se v letu 2021
vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za
omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja doseženih točk v
preteklih javnih razpisih – ne uporabijo se Merila za vrednotenje področij iz Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane). V primeru
dvoma, v katero področje sodi na ta razpis prijavljeni program oz. področje, se vsebina
posameznega področja LPŠ tolmači skladno z opredelitvijo posameznega progama ali
področja v veljavnem Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Poljčane.
Športne vsebine se sofinancirajo v letu 2021 na naslednji način:
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5.1. Športni programi:
Obseg sredstev je 23.520,00 €. V letu 2021 se sofinancirajo naslednji programi:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna rekreacija.
3. Šport starejših
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport.
Sredstva za športne programe, ki so na izbrani za sofinanciranje, se v letu 2021 vrednotijo na
podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja doseženih točk v preteklih
javnih razpisih – ne uporabijo se Merila za vrednotenje področij iz Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane).
5.2. Razvojne dejavnosti v športu:
Obseg sredstev je 840,00 €. V letu 2021 se sofinancirajo naslednje dejavnosti:
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za pridobivanje
ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (t.j. v letu 2020) upravičeno do sredstev za izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, pa tega v letu 2020 ni
uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo in oddati zahtevek za nakazilo sredstev iz
naslova izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu do 15.
12. 2021, vendar v finančnih okvirjih proračuna za leto 2021.
V letu 2021 se namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o
interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko
leto 2021 (povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih).
2. Založništvo v športu
 Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.
Namenska sredstva za razvojne dejavnosti v športu se vrednotijo na podlagi Pravilnika
Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid19 za proračunsko leto 2021 (povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih).
5.3. Športne prireditve in promocija športa:
Obseg sredstev je 280,00 €. V letu 2021 se sofinancira organizacija športnih prireditev na
območju Občine Poljčane.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (t.j letu 2020) upravičeno do sredstev za organizacijo
športnih prireditev, pa tega v letu 2020 ni uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo
in oddati zahtevek za nakazilo teh sredstev do 15. 12. 2021, vendar v finančnih okvirjih
proračuna za leto 2021.
V letu 2021 se namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o
interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko
leto 2021 (povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih).
d.) Organiziranost v športu:
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Obseg sredstev je 3.360,00 €.
V letu 2021 se sofinancira delovanje športnih društev na lokalni ravni, in sicer se namenska
sredstva za organiziranost v športu vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o
interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko
leto 2021 (povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih iz naslova članstva).

6.

ROK IN NAČIN VLOŽITVE VLOG

Prijavo na razpis izvajalci programov oddajo v času uradnih ur v tajništvo Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do izteka razpisnega roka, to je najpozneje v
petek, 19. 3. 2021 do 12. ure. Za pravočasno oddano se šteje tudi vloga, ki je bila oddana
na pošto s priporočeno pošiljko, najpozneje do vključno petka, 19. 3. 2021 do 23.59 ure.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati ali osebno dostaviti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2021« na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane, na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja – izvajalca
letnega programa športa.
Prijava mora biti oddana na predpisanih obrazcih (razen, kjer je izrecno navedeno, da jih ni)
in mora vsebovati:
 izpolnjen obrazec št. 1 in vse obvezne priloge k obrazcu,
 obrazce št. 2, 3, 4, za programe na katere prijavitelj kandidira in vse obvezne priloge k
obrazcu,
 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9,
 podpisan obrazec št. 11 - vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik oz. od njega
pooblaščena oseba.
7. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Župan je dne 1. 3. 2021 izdal sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Poljčane in je s sklepom imenoval tričlansko
komisijo, ki po preteku razpisanega roka odpre dostavljene in pravilno označene vloge po
vrstnem redu prispetja ter ugotovi njihovo formalno popolnost.
Vloge se bodo odprle najpozneje do petka 26. 3. 2021.
Občinska uprava, na predlog komisije, predlagatelje formalno nepopolnih vlog pozove, da jih
v roku 8 dni od prejema pisnega poziva dopolnijo. Poziv za dopolnitev se vlagatelju
veljavno vroči tudi po elektronski pošti na v vlogi sporočeni elektronski naslov, s čimer
slednji s podpisom vloge soglaša. Po pretečenem roku za dopolnitev še nepopolnih,
prepoznih ali po neupravičeni osebi vloženih vlog oz. njihovih dopolnitev komisija vsebinsko
ne obravnava - na predlog komisije jih občinska uprava s sklepom zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog tako, da preveri izpolnjevanje razpisnih
pogojev za sofinanciranje, določenih v Merilih za izbor programov in področij LPŠ iz Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Poljčane. Zaradi
onemogočenega oz. oteženega delovanja društev in nezmožnosti izvajanja športnih
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programov v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID – 19 in tozadevnih omejitev, se v
letu 2021 ne vrednoti prijavljenih programov skladno z Merili za vrednotenje področij iz
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Poljčane.
Vlagatelji, ki bodo po upravičeni osebi oddali popolne in pravočasne vloge na javni razpis,
bodo ovrednoteni skladno z merili Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije COVID – 19 za proračunsko leto 2021. Komisija
pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ v Občini Poljčane.
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja
ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ
Pri sofinanciranju programov se upoštevajo le vloge, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Podlaga za določitev obsega sofinanciranja letnega programa
športa v letu 2021 je skladno z določbami Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
povprečje doseženega števila točk na javnih razpisih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Poljčane v letih 2018, 2019 in 2020. Tako se izvajalcu letnega programa
športa, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje, določene v Merilih za izbor programov in
področij LPŠ iz Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Poljčane za določitev zneska sofinanciranja dodeli število točk, ki ustreza povprečju
doseženega števila točk tega izvajalca ali njegovega predhodnika (pri čemer je potrebno
nasledstvo ustrezno izkazati), na javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje letnih
programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020 ter pripravi predlog razdelitve
sredstev izvajalcev letnega programa športa v Občini Poljčane, ki ga podpišejo vsi člani
komisije. Če posamezen izvajalec ni kandidiral na vseh v proračunskih letih 2018, 2019 in
2020 izvedenih javnih razpisih Občine Poljčane za sofinanciranje letnih programov športa, se
mu dodelijo točke za proračunsko leto 2021 na podlagi števila točk, ki jih je dosegel:
- če so mu bila dodeljena proračunska sredstva le na enem od javnih razpisov Občine
Poljčane za sofinanciranje letnih programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020,
se upošteva takrat doseženo število točk;
- če so mu bila dodeljena proračunska sredstva na dveh javnih razpisih Občine Poljčane za
sofinanciranje letnih programov športa v proračunskih letih 2018, 2019 in 2020, se upošteva
za dodelitev točk v proračunskem letu 2021 povprečje takrat doseženih točk.
Zoper odločbo o izbiri in obsegu sredstev sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja
programa ali področja LPŠ, je v roku 8 dni od vročitve odločbe dopusten ugovor na župana
Občine Poljčane. V ugovoru morajo biti natančno opredeljeni razlogi zanj. Pri tem pa
predmet ugovora ne more biti primernost meril, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje do petka 30. 4. 2021.
Odločba o izbiri in obsegu sredstev sofinanciranja je podlaga za sklenitev pogodb o
sofinanciranju izvajanja LPŠ s katerimi se uredijo medsebojna pravice in obveznosti v zvezi z
zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev. Ob izdaji odločbe se izbranega
izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8
dni ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
8. OBDOBJE FINANCIRANJA IN PORABA SREDSTEV TER POROČANJE
Zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 je bilo delovanje izvajalcev LPŠ na področju športa
zelo ohromljeno, skoraj onemogočeno. Mnoga društva svojih programov niso realizirala v
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celoti, ali jih sploh niso realizirala, saj je bilo zaradi prepovedi združevanja in oblastno
določenih omejitev pri izvajanju športnih dejavnosti zaradi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 delovanje v kakršnihkoli skupinah, večji del leta prepovedano oz. močno
omejeno. Kljub temu je občina v letu 2020 izplačala vsa odobrena sredstva javnega razpisa
(razen zaradi neizvedbe in nevloženih zahtevkov dela sredstev iz naslova sofinanciranja
izobraževanj (v širšem pomenu) v športu in športnih prireditev), namenjena za delovanje in
izvedbo LPŠ.
Izvajalci LPŠ (kot ostali (u)porabniki javnih sredstev) morajo skladno z veljavno zakonodajo
redno izkazovati namensko porabo proračunskih sredstev. Skladno s sprejetim Pravilnikom
Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije
COVID – 19 za proračunsko leto 2021 in 58. členom PKP6 so društva (ki so bili doslej
izključni izvajalci LPŠ v občini Poljčane), ki so prejela sredstva za delovanje in izvajanje
programov in aktivnosti v letu 2020 opravičena do teh sredstev in jih klub nerealiziranim
programom ni potrebno vračati, če bodo namensko porabo sredstev dokazala z ustreznimi
dokazili, in sicer za sredstva iz leta 2020 vse do 31. 12. 2021. Zato je razpisni dokumentaciji
je priložen obrazec (OBRAZEC 6: Dokazila o porabi sredstev v letu 2020), s katerim društva
izkazujejo namensko porabo sredstev LPŠ v letu 2020 (s priloženimi ustreznimi dokazili). Za
leto 2021 (in s tem izvedbo programov in aktivnosti ter delovanje v letih 2020 in 2021) je
predvidenih manj proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ, kar je posledica še vedno močno
omejenega delovanja in izvajanja programov. Zaradi izrednih okoliščin delovanja tako v letu
2020, kot tudi v letu 2021 se bodo proračunska sredstva za izvajanje LPŠ izvajalcem LPŠ
(pretežno društvom), ki bodo izpolnjevala pogoje za sofinanciranje, kot so opredeljeni
Merilih za izbor programov in področij LPŠ v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v občini Poljčane, dodelila na podlagi kriterijev iz Interventnega
pravilnika.
Občina bo sredstva nakazala na osnovi prejetega zahtevka z dokazili o namenski porabi za
posamezni program oz. področje sredstev za tekoče obdobje oz. zaradi interventne
zakonodaje tudi za leto 2020, kolikor bo ustrezno. Izvajalcu letnega programa športa se
dodeljena sredstva v višini 50% nakažejo v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe (na podlagi
zahtevka z dokazili o namenski porabi za upravičene stroške v zahtevani višini), v preostali
višini pa do konca proračunskega leta oziroma skladno s proračunskimi možnostmi Občine
Poljčane (na podlagi zahtevka z dokazili o namenski porabi za upravičene stroške v zahtevani
višini). Izvajalci LPŠ lahko zahtevek z dokazili o namenski porabi za upravičene stroške v
zahtevani višini vložijo na občino v trimesečnih ali polletnih intervalih. Pri čemer morajo biti
zahtevki za koriščenje dodeljenih sredstev oddani najpozneje do 15. 12. 2021, saj morajo biti
proračunska sredstva LPŠ za leto 2021 porabljena v letu 2021. Pri tem je dopustno dokazila o
namenski porabi za od 15. 12. 2021 do vključno 31. 12. 2021 izvedene programe ali
aktivnosti predložiti najpozneje do 31. 1. 2022 – če dotlej namenska poraba ne bo izkazana,
bo izvajalec LPŠ tako prejeta sredstva moral vrniti v občinski proračun.
Občina bo sredstva nakazovala na transakcijski račun društva, številka katerega bo razvidna
iz prijavne dokumentacije za predmetni razpis oz. bo navedena na zahtevku za izplačilo
sredstev.
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati sofinancirane programe športa in druge naloge v skladu s tem
odlokom in za namene opredeljene v pogodbi, in sicer najmanj v obsegu, opredeljenem v
pogodbi.
Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške
izključno v programu, za katerega so bila dodeljena. Upravičeni stroški so tisti, ki nastanejo
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pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov
sredstev občinskega proračuna. Upravičeni stroški pri športnih programih so:
- strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemne pogodbe, študentsko delo,
stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice ipd). Kot strošek kadra pri
izvajanju programov se lahko upošteva tudi prostovoljno delo, ki pa mora biti ustrezno
dokumentirano in obračunano v skladu z zakonom o prostovoljstvu. V primeru da se
strokovni delavec odpove plačilu za opravljeno delo, mora podati izjavo, da se plačilu
odpoveduje (ta sredstva morajo biti porabljena z nameni, določenimi v tem členu);
- športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, če
izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu. Če stroški uporabe objekta ne
nastanejo, mora izvajalec programa podati izjavo (ta sredstva morajo biti porabljena z
nameni, določenimi v tem členu);
- tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oz. prijavnina za
udeležbo na tekmovanju, strošek prevoza, potni stroški in stroški prehrane;
- drugi upravičeni stroški programov: športni rekviziti, športna oprema (žoge, dresi ipd),
oglaševanje, nezgodno zavarovanje udeležencev ipd..
Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim
zvezam, registracija športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega prostora in tekoči
stroški (poštni stroški, pisarniški material, računovodski strošek, stroški objav, ipd.).
Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in
opreme za izvedbo prireditev, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati,
vabila, ipd), strošek sodnikov, zavarovanje prireditev in podobno.
Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk niso upravičeni stroški
programa.
Izvajalci programov morajo v rokih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti:
 načrt programa dela za leto 2022,
 letno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov v letu 2021 z dokazili o
izpolnitvi prevzetih obveznosti (preslikave računov, ki se nanašajo na izvedene
programe ipd. – v kolikor jih ne priloži že samim zahtevkom).
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjemu stavku, ne odda letnega poročila, se šteje, da
programov ni izvajal in je dolžan vsa izplačana proračunska sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Izvajalec je dolžan vsa izplačana proračunska sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi vrniti v občinski proračun tudi v primeru, da je prejel oziroma so mu odobrena
proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne nastajajo oz.
niso nastali.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more kandidirati oz. ni upravičen do sredstev na
prvem naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
Izvajalci morajo dajati občinski upravi morebitna dodatna pojasnila, zlasti o vsebinah,
vezanih na sofinanciranje po tem javnem razpisu in o uresničevanju na razpisu odobrenega
programa, ki jih ti potrebujejo za oblikovanje cen, mnenj in stališč.
V primeru, da se ugotovi, da je izvajalec športnega programa pridobil proračunska sredstva
na osnovi neresničnih podatkov mora neupravičeno prejeta finančna sredstva vrniti v občinski
proračun, v naslednjem letu pa izvajalec do pridobitve občinskih sredstev ni upravičen.
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9.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Vlagatelji oz. prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času uradnih ur v prostorih
tajništva Občine Poljčane na naslovu Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Poljčane, www.poljcane.si.,
pod zavihkom »Javne objave« in podzavihkom »Javni razpisi«.
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji pridobijo v času uradnih ur v prostorih Občine
Poljčane na naslovu Občine Poljčane, na telefonski številki 02 8029 224 ali po elektronski
pošti: obcina@poljcane.si ali spomenka.vodopivec@poljcane.si pri kontaktni osebi Spomenki
Vodopivec.
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič, župan
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Številka: 410-0022/2021
Datum: 4. 3. 2021

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE
V LETU 2021

- prijavni obrazci k razpisni dokumentaciji -
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Prijavni obrazci so del razpisne dokumentacije, zato jih je potrebno čitljivo in pregledno
izpolniti.
Prijavni obrazci k razpisni dokumentaciji zajemajo:
- prijavne obrazce 1 do 9 – o splošnih podatkih izvajalca, programih in področjih LPŠ,
dokazilih o namenski porabi v letu 2020 in 2021, zahtevek za leto 2020 in 2021, poročanje o
(so)financiranju iz javnih sredstev
- obrazec 10 – izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev,
- obrazec 11 – oprema ovojnice (opcijsko),
- obrazec 12 – vzorec pogodbe.
Vsi kandidati izpolnijo najmanj obrazec 1, 10 in 12, obrazce 2 do 4 pa glede na svoje
programe in aktivnosti. Izvajalec mora k izpolnjenim obrazcem predložiti ustrezne zahtevane
priloge.
Obrazec 2, 3 in 4 se izpolni za vsak program v okviru določenega področja LPŠ ločeno in
posebej, npr. če vadita in tekmujeta moška in ženska ekipa v isti starostni skupini ločeno ali
različne starostne kategorije ločeno, se zanje glede na ustrezno področje LPŠ izpolni obrazec
2 ali 3 dvakrat in pri vsakem obrazcu priloži potrebna dokazila oz. izpolni podatke.
Neizpolnjenih obrazcev se ne prilaga prijavi na razpis.
V kolikor tabele prostorsko ne zadostujejo je dodan obrazec s katerim dopolnite želen vnos
podatkov (na koncu razpisne dokumentacije).
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Poljčane www.poljcane.si
(Javni natečaji, razpisi). Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci.

Razpisni rok prične teči s četrtkom 4. 3. 2021
in se zaključi v petek 19. 3. 2021.
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Obrazec 1: SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU – VLAGATELJU
1. PREDLAGATELJ – osnovni podatki

Uradni naziv:
Skrajšani naziv (za pošto, na ostalih prijavnih obrazcih):
Naslov/sedež:
MŠ/EMŠO:

ID št. za DDV:

TRR in naziv banke:
Telefon:
Elektronska pošta:
Društvo v letu 2021 praznuje ___________ (vpišite s številko) obletnico delovanja.
Datum registracije izvajalca in
podatek o morebitnem prenosu sedeža:
2. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJA
Odgovorna oseba je pooblaščeni podpisnik predlagatelja, ki bo podpisal pogodbo o dodelitvi
sredstev in nosil odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. Podatek mora
biti skladen z vpisom v registru AJPES.

Ime in priimek:
Funkcija:
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3.

Podatki o članstvu društva (delovanje društva):
Vpišite podatek
(število)

Vsebina podatka
Število članov s plačano članarino,
vključenih v športne programe – za leto 2020
Število registriranih športnikov društva,
vključenih v športne programe na dan objave
javnega razpisa
Število kategoriziranih športnikov društva na
dan objave javnega razpisa
Društvo je član občinske športne zveze

Izpolni komisija

da/ne
(obkrožite ustrezno)

Koliko let deluje društvo v občini Poljčane
(na dan objave javnega razpisa)

4. PRILOGA OBRAZCU A1:
 Veljaven Statut društva (predložijo izvajalci, ki v preteklem letu niso kandidirali na
razpis LPŠ ali so v preteklem letu Statut spremenili).
V kolikor se statut društva v letu 2020 ni spreminjal izpolnite spodnjo izjavo:
Ime in priimek, funkcija

Podpis in žig

Izjava
V LETU 2020 NI BILO
SPREMEMB V STATUTU

 Vsebinsko letno poročilo o izvedbi programov, prireditev in izobraževanj v letu 2020
(kolikor je bilo izvedeno kljub epidemiji in omejitvam).
 Finančno poročilo za leto 2020, v katerem je razvidna poraba sredstev prejetih iz
naslova sofinanciranja Občine Poljčane za leto 2020
 Seznam članov s plačano članarino za leto 2020 (ime in priimek, naslov) s stalnim
prebivališčem na območju Občine Poljčane in dokazila o plačani članarini,
 Vsebinski in finančni načrt dela za leto 2021 – ki ga oblikujete po lastni presoji (ni
posebnega obrazca).
Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 2: Športni programi – netekmovalni
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami, športna rekreacija, šport invalidov (rekreativni program), šport starejših;
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi programov v letu 2021)

Ime oz. naziv programa : _____________________________________________
(za več programov iz tega področja izpolnite za vsakega svoj poseben obrazec)
Vrsta programa (obkrožite ustreznega):
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (0-19 let – obkrožite ustrezno vrsto progama):
promocijski športni programi, šolska športa tekmovanja, celoletni športni programi ali
programi v počitnicah in pouka prostih dnevih,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- šport invalidov (rekreativni program),
- šport starejših (starejši od 65 let)
PODATEK
1. CENA tega ŠPORTNEGA PROGRAMA
brezplačen program za udeležence
plačljiv program (vpišite znesek plačila 1 udeleženca/ leto)
2. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV, ki vodijo
ta program10
usposobljen strokovni delavec II (vpišite število le-teh)
usposobljen strokovni delavec I (vpišite število le-teh)
izobražen strokovni delavec (vpišite število le-teh)
3. ŠTEVILO VADEČIH V tem PROGRAMU

Izpolni komisija

da / ne

DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. pri prostočasni športni vzgoji otrok in mladine (0-19 let):
- pri promocijskih športnih programih – navedba naziva programa (obkrožite ustreznega):
Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP),
Krpan (KRP), Mladi planinec (MP, drugo _______________________________;
- pri šolskih športnih tekmovanjih – navedba stopnje tekmovanja (obkrožite ustreznega):
občinsko, medobčinsko, regijsko ali državno;
- pri celoletnih športnih programih – predložitev tedenskega urnika vadb z navedbo dneva v
tednu in časovnega termina izvedbe programa oz. pisno pojasnilo, iz katerega bo razviden
obseg (število ur na teden in število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število
le-teh in njihovo posamično trajanje – izpolnite spodnjo tabelo):

DAN
10

URNIK VADBE
URA (OD – DO)
OBJEKT VADBE (športna površina, kjer

definicije usposobljenega strokovnega delavca II in I ter izobraženega strokovnega delavca – so opredeljene v
48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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se izvaja program)
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število leteh in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.
- pri programih v počitnicah in pouka prostih dnevih – navedba termina (časovno kdaj),
obsega izvajanja programa (števila ur izvajanja in razporeditev le-teh v tednu oz. tednih –
izpolnite manjkajoče podatke):
Program se izvede v času _________________________________________________, in
sicer obsegu ___________ ur skupno v obdobju _________ tedna/ov.
2. pri športni rekreaciji in športu starejših – predložitev tedenskega urnika vadb z
navedbo dneva v tednu in časovnega termina izvedbe programa oz. pisno pojasnilo, iz
katerega bo razviden obseg (število ur na teden in število tednov v letu) izvajanja
programa (npr. pohodi – število le-teh in njihovo posamično trajanje)

DAN
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK

URNIK VADBE
OBJEKT VADBE (športna površina, kjer
URA (OD – DO)
se izvaja program)
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PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število leteh in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.

3. Za vse programe – strokovni kader, ki izvaja program:
Ime in priimek
Strokovni naziv

Stopnja
usposobljenosti11

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
4. Za vse programe – seznam udeležencev tega programa:
SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Zap. št.
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto rojstva

11

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 3: Športni programi – tekmovalni
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov (tekmovalni program);
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi programov v letu 2021)
Ime oz. naziv programa: ______________________________________________
(za več programov iz tega področja izpolnite za vsakega svoj poseben obrazec)
Vrsta programa (obkrožite ustreznega):
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (12 - 19 let oz.
izjemoma mlajši12, skladno z opredelitvijo v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v občini Poljčane - obkrožite ustrezno starostno kategorijo
programa):
cicibani/cicibanke (10-11 let – izjemoma13), mlajši dečki/deklice (12 - 13 let), starejši dečki/
deklice (14 -15 let), kadeti/kadetinje (16-17 let), mladinci/mladinke (18-19 let);
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- šport invalidov (tekmovalni program).
PODATEK

Izpolni komisija

14

1. KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV , ki vodijo
ta program
usposobljen strokovni delavec II (vpišite število le-teh)
usposobljen strokovni delavec I (vpišite število le-teh)
izobražen strokovni delavec (vpišite število le-teh)
2. KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE – število
registriranih športnikov znotraj nacionalne panožne zveze (vpišite
število)
3. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE (vpišite ime športne
panoge npr. nogomet, borilni športi ipd.)
4. RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE – navedite število
vadbenih skupin različnih starostnih kategorij (navedenih pri vrsti
progama), s katerimi vadite in tekmujete v okviru te športne
panoge (od 1 do 5 ali več)
5A. USPEŠNOST SPORTNE PANOGE – INDIVIDUALNE
ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE15 število registriranih športnikov, vpisanih v evidenco OKS-ZŠZ ali
nacionalno panožno športno zvezo
število kategoriziranih športnikov izvajalca v mladinskem,
državnem ali perspektivnem razredu16
število kategoriziranih športnikov izvajalca v mednarodnem,
svetovnem ali olimpijskem razredu17
12

kot je opredeljeno v 32. členu veljavnega Zakona o športu
opredeljena v 2. odstavku 32. člena veljavnega Zakona o športu
14
definicije usposobljenega strokovnega delavca II in I ter izobraženega strokovnega delavca – so opredeljene v
48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
15
pri miselnih igrah se za individualne športe določeni koeficienti razpolovijo
16
Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave javnega razpisa
pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika
13
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5B. USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE – SKUPINSKE
ŠPORTNE PANOGE18
izvajalec tekmuje v okviru uradnega tekmovalnega sistema
nacionalne panožne športne zveze (obkrožite ustrezno)
izvajalec tekmuje v drugi ali tretji državni ligi (obkrožite ustrezno)
Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi s člansko ekipo (obkrožite
ustrezno)

da / ne
da / ne
da / ne

DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. predložitev tedenskega urnika vadb z navedbo dneva v tednu in časovnega termina
izvedbe programa – izpolnite spodnjo tabelo
URNIK VADBE
OBJEKT VADBE (športna površina, kjer
DAN
URA (OD – DO)
se izvaja program)
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

DRUGO (opišite)

OPOMBA





V ustrezni dan v tednu vpišite termin vadbe in naziv objekta
V kolikor se v različnih obdobjih leta vadba izvaja v različnih
terminih, za vsako tako obdobje dodajte urnik
pojasnilo, iz katerega bo razviden obseg (število ur na teden in
število tednov v letu) izvajanja programa (npr. pohodi – število leteh in njihovo posamično trajanje)

Program se izvaja v obsegu ___________ ur letno v obdobju _________ tednov.
17

Upošteva se športnike s stalnim bivališčem v občini Poljčane, ki imajo na dan objave javnega razpisa
pridobljen ustrezen naziv kategoriziranega športnika
18
Izvajalec lahko pridobi 0,6 točke le v kolikor tekmuje s člansko ekipo. V primeru, da izvajalec ne tekmuje s
člansko ekipo, lahko pridobi 0,1 do 0,2 točke.
V kolikor obstaja znotraj tekmovalnega sistem samo ena liga, lahko izvajalec pridobi največ 0,2 točki.
V primeru, da izvajalec tekmuje z moško in žensko člansko ekipo, se točke dodelijo glede na rang tekmovanja
posamezne ekipe.
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2. STROKOVNI KADER, KI IZVAJA TA PROGRAM:
Ime in priimek
Strokovni naziv

Stopnja usposobljenosti19

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
3. SEZNAM UDELEŽENCEV TEGA PROGRAMA
SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Zap. št.
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto rojstva

19

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
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4. Poimenski seznam – če uveljavljate športnike – člane pri točkovanju z
navedbo naslova bivališča in letnico rojstva:
- registriranih športnikov, vpisanih v evidenco OKS-ZŠZ ali nacionalno panožno
športno zvezo,
- kategoriziranih športnikov izvajalca z navedbo razreda mladinskem (Ml),
državnem (D), perspektivnem razredu (Per), mednarodnem (Med), svetovnem (S)
ali olimpijskem (O) razredu

Zap.
št.

SEZNAM ČLANOV – REGISTRIRANIH oz.
Registriran20
KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV
(oznaka R) ali
Priimek in ime, naslov bivališča
Leto rojstva Kategoriziran21
(oznaka razreda)

5. Navedba vadbenih skupin različnih starostnih kategorij, s katerimi vadite
in tekmujete v okviru te športne panoge (od 1 do 5 ali več) – izpolnite
spodnjo tabelo:
Starostna kategorija vadbene skupine
Cicibani/cicibanke (10-11 let–izjema22)

Število skupin

Mlajši dečki/deklice (12-13)
Starejši dečki/deklice (14-15)
Kadeti/kadetinje (16-17)
20

kot je opredeljeno v 32. členu veljavnega Zakona o športu
kot je opredeljeno v 33. členu veljavnega Zakona o športu
22
kot je opredeljeno v 2. odstavku 32. členu veljavnega Zakona o športu
21

Opombe
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Mladinci/mladinke (18 -19)
Člani/članice
DRUGO
SKUPAJ
6. Dokazilo o tekmovanju ekipe v okviru uradnega tekmovalnega sistema
nacionalne panožne športne zveze oz. drugi ali tretji ali najvišji državni ligi
z navedbo ekipe oz. ekip, ki tekmujejo.

Žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________
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OBRAZEC 4: Razvojne dejavnosti v športu
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, založništvo v
športu;
(vnesete podatke o načrtovani izvedbi področja – izobraževanje (v širšem smislu oz.
založništvo) v letu 2021)
področje LPŠ – opis aktivnosti : ________________________________________
__________________________________________________________________
vsebina področja (obkrožite ustreznega):
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
- založništvo v športu.
PODATEK

Izpolni komisija

DEFICITARNOST STROKOVNEGA KADRA
za vsako vadbeno skupino zadostno število ustrezno izobraženega ima / nima
ali usposobljenega oz. izpopolnjenega strokovnega kadra
(obkrožite ustrezno)
ZALOŽNIŠTVO
strokovna literatura
da / ne
Novo in izvirno delo
da / ne
DODATNI OBVEZNI PODATKI:
1. Pri izobraževanju v širšem smislu - STROKOVNI KADER, KI IZVAJA
PROGRAM/E IZVAJALCA:
Ime in priimek
Strokovni naziv
Stopnja usposobljenosti23

Priloga: Potrdilo o strokovni izobrazbi oz. usposobljenosti strokovnega kadra
2. Pri izobraževanju v širšem smislu – seznam udeležencev za sofinanciranje
prijavljenega izobraževanja oz. usposabljanja, lokacija, termin in vsebina oz. namen
slednjega24
SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA
Zap. št.
Priimek in ime, naslov bivališča
Izobraževanje (termin, lokacija,
vsebina - namen)

23

usposobljen strokovni delavec II - oznaka USD II, usposobljen strokovni delavec I – USD I ali izobražen
strokovni delavec (ISD) – definicije so opredeljene v 48. In 49. členu veljavnega Zakona o športu
24
Izvajalec lahko za posamezno leto (posamezen LPŠ) prijavi kandidata za strokovno usposabljanje največ za 1
usposabljanje ali 1 izobraževanje v posameznem letu
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3. Pri založništvu:
- podatek o vrsti strokovne literature (obkrožite): gre za strokovno
literaturo oz. gradivo ali občasne publikacije ali zbornik strokovnega
kongresa oz. posveta;
- naklada - navedba števila izvodov: ___________;
- ali gre za novo in izvirno delo
- kratka obrazložitev:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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Obrazec 5: DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK V PRETEKLIH TREH LETIH (2018,
2019 in 2020)
Obrazec izpolni OBČINA!
IZVAJALEC:
DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK V LETIH
ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
(vključno s športno vzgojo otrok in mladine s
posebnimi potrebami
Športna rekreacija
Šport starejših
Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in
vrhunski šport
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
Založništvo v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA
ŠPORTA
Športne prireditve
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

2018

2019

2020

povprečje
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OBRAZEC 6: Dokazila o porabi sredstev v letu 2020 (navedite račune, ki jih prilagate
kot ustrezno dokazilo o porabi sredstev v letu 2020). Obvezna priloga: fotokopije
računov in dokazila o plačilu le teh.
Št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Račun izdal
(npr. prevozništvo xy )

Za namen – upravičeni stroški
(npr. prevoz članov xx na tekmovanje)

Znesek v
EUR z
DDV
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21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PRILOGE: kopije računov in dokazil o plačilu
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OBRAZEC 7: Dokazila o porabi sredstev v letu 2021 (navedite račune, ki jih prilagate
kot ustrezno dokazilo o porabi sredstev v letu 2021). Obvezna priloga: fotokopije
računov in dokazila o plačilu le teh.
Št.

Račun izdal
(npr. prevozništvo xy )

Za namen – upravičeni stroški
(npr. prevoz članov xx na tekmovanje)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PRILOGE: kopije računov in dokazil o plačilu

Znesek v
EUR z
DDV
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OBRAZEC 8: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
(zahtevek z dokazili iz leta 2020 in 2021 do dne oddaje vloge se priloži k vlogi na razpis,
preostali del pa najpozneje do 15. 12. 2021)

Uradni naziv:
Naslov/sedež:
TRR in naziv banke:
Občina Poljčane
Bistriška cesta 65
2319 POLJČANE
Zadeva: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Na podlagi odločbe št. ____________________________, z dne ____________________
ter Pogodbe o sofinanciranju št. ________________________________, vlagamo dokazila za
izplačilo odobrenih sredstev javnega razpisa, v višini _______________________ EUR.

Izjavljam, da vse kopije dokazil ustrezajo originalom.

OBVEZNE PRILOGE:
 Fotokopije plačanih računov.
 Potrdila/dokazila o plačanih računih.

Podpis in žig vlagatelja:
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OBRAZEC 9: POROČANJE O (SO)FINANCIRANJU IZ JAVNIH SREDSTEV V
LETU 2020
(izpolnite samo, če je bila posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajate v prijavnih
obrazcih (po planu in delno izvedbi za leto 2021), v preteklem letu sofinancirana iz javnih
sredstev (državni proračun, EU sredstva, občinski proračuna) – če je tako, izpolnite spodnjo
tabelo):

Zap. št. Prijavljena aktivnost, ki je bila že
bila (so)financirana

Vir (so)financiranja
Znesek
(državni proračun, EU sofinanciranja v
sredstva, občinski
EUR
proračun)

1
2
3
4
5

Žig

Podpis odgovorne osebe:

_____________________
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OBRAZEC 10: IZJAVA IZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

IZJAVA IZVAJALCA
Izvajalec:

(navedba naziva in naslova izvajalca prijavljenega programa, npr. društva)
Izjavljam:
 da sem se seznanil(a) razpisnimi pogoji ter kriteriji in merili za ocenjevanje oz.
vrednotenje prijav,
 da jamčim za resničnost navedenih podatkov in verodostojnost predloženih dokumentov,
 da ima izvajalec (npr. društvo), ki ga predstavljam, potrebne prostore in opremo za
izvajanje programa,
 da izvajalec, ki ga predstavljam, nima neporavnanih obveznosti do Občine Poljčane ter da
je pogodbene obveze iz predhodnih pogodb z Občino Poljčane o sofinanciranju letnega
programa športa ali projektov izpolnil,
 da odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
 da dovoljujem uporabo in objavo podatkov o društvu, ki ga zastopam, ter formalnih
podatkov o prijavljenem programu za namene vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na
spletni strani Občine Poljčane, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov,
 da soglašam s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa,
 da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v
preteklem letu sofinancirana iz katerekoli druge postavke iz proračuna Občine Poljčane,
 da posamezna opredeljena aktivnost, ki jo navajamo v prijavnih obrazcih, ni bila v
preteklem letu sofinancirana iz javnih sredstev (državni proračun, EU sredstva),
 s prijavo na ta javni razpis izvajalec soglaša, da lahko Občina Poljčane osebne podatke
katere bo pridobila od izvajalca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe tega javnega
razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in določili Splošne
uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter internimi akti občine. Več informacij o obdelavi
vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva
osebnih podatkov Občine Poljčane, objavljeni na: https://www.poljcane.si/obcina/varstvoosebnih-podatkov/ .
Datum

Žig

Podpis odgovorne osebe
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OBRAZEC 11
NAZIV IN NASLOV VLAGATELJA:
Datum in čas prejema prijave na razpis (vpiše občinska uprava):

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

OBČINA POLJČANE
NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS

BISTRIŠKA CESTA 65
2319 POLJČANE

»NE ODPIRAJ – VLOGA LPŠ 2021 (JR–LPŠ-2021)«
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OBRAZEC 12 – VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE V LETU 2021
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka 2242745, davčna številka
SI30543673, ki jo zastopa župan, Stanislav Kovačič, v nadaljevanju: občina,
in
Izvajalec
letnega
programa
športa
«naziv_društva»
«naslov_društva»
«poštna_številka_in_pošta», matična številka «matična_številka», davčna številka
«davčna_številka», ki ga zastopa «zastopnik», v nadaljevanju: izvajalec,
skleneta
POGODBO številka 410-0022/2021-«zaporedna_številka_pogodbe»
O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE V LETU 2021
1. člen
S to pogodbo se Občina Poljčane, na podlagi izvedenega »Javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2021« zavezuje, da bo
«naziv_društva» «naslov_društva» «poštna_številka_in_pošta» iz proračunskih sredstev
zagotovljenih na proračunski postavki 18511, Letni program športa, sofinancirala izvajanje
letnega programa športa v letu 2021.
2. člen
Izvajalec je v letu 2021 za izvajanje letnega programa športa na območju Občine Poljčane
upravičen do sofinanciranja programov in področij v skupni višini «višina_sredstev» €, in sicer
za naslednje vsebine:
ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (vključno s
športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2. Športna rekreacija

________ €
________ €

Šport starejših
Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in vrhunski šport
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
2.2 Založništvo v športu
7.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
3.1 Športne prireditve
8.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

________ €
________ €
________ €
________ €
________ €

5.
1.1

1.3.
1.4.
1.5
6.
2.1

________ €

________ €
________ €
________ €
________ €
________ €
________ €

Natančna razdelitev sredstev izvajalca Letnega programa športa za leto 2021 je sestavni del te
pogodbe.
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Izvajalec se zavezuje, da bo vse pogodbene aktivnosti izvedel v skladu s prijavo na javni razpis,
ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in sicer v času od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
3. člen
Občina bo sredstva za sofinanciranje športnih programov in drugih področij letnega programa
športa nakazala izvajalcu v višini 50% odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe
na podlagi vloženega popolnega zahtevka izvajalca z dokazili o namenski porabi za upravičene
stroške v zahtevani višini. V preostali višini bo odobrena sredstva nakazala do konca
proračunskega leta na podlagi vloženega popolnega zahtevka izvajalca z dokazili o namenski
porabi za upravičene stroške v zahtevani višini.
Izvajalci LPŠ lahko zahtevek z dokazili o namenski porabi za upravičene stroške v zahtevani
višini vložijo na občino v trimesečnih ali polletnih intervalih. Pri čemer morajo biti zahtevki za
koriščenje dodeljenih sredstev oddani najpozneje do 15. 12. 2021, saj morajo biti proračunska
sredstva LPŠ za leto 2021 porabljena v letu 2021. Pri tem je dopustno dokazila o namenski
porabi za od 15. 12. 2021 do vključno 31. 12. 2021 izvedene programe ali aktivnosti predložiti
najpozneje do 31. 1. 2022 – če dotlej namenska poraba ne bo izkazana, bo izvajalec LPŠ tako
prejeta sredstva moral vrniti v občinski proračun
Odobrena sredstva se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka: «številka_trr».
Sredstva, ki so se društvu nakazala do podpisa pogodbe kot začasno financiranje, se poračunajo
pri prvem nakazilu sredstev po podpisu pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da z aktivnostmi, opredeljenimi v 2. členu te pogodbe, ne bo kandidiral za
druga sredstva proračuna občine.
4. člen
Izvajalec se zavezuje:
 da bo sredstva porabil izključno za izvedbo dejavnosti, projektov in programov, ki so
predmet te pogodbe,
 da bo pri porabi sredstev ravnal v skladu s predpisi kot velja za proračunske porabnike,
 da bo občini omogočil spremljanje in nadziranje izvajanja te pogodbe in preverjanje
namenske porabe sredstev,
 da bo občino sproti obveščal o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti,
 da se bo odzival na pozive občine po posredovanju dokumentacije in pojasnil, vezanih na
programe,
 da se redno in ažurno bo odzival na pozive, ustne in pisne, Občine, poslane tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov _________________________________________ in
na telefonsko številko __________________________ in izrecno soglaša s tem, da mu je po
elektronski poti poslano pisanje na citiran elektronski naslov veljavno vročeno,
 da bo najpozneje do 1. 12. 2021 občini podal načrt dela za leto 2022,
 da bo do 28. 2. 2022 občini podal letno poročilo o izvedbi programov za leto 2021 in
zaključno finančno poročilo za leto 2021,
 da bo v roku 30 dni po opravljenem izobraževanju oz. usposabljanju dostavil potrdila o
opravljenih izobraževanjih oz. usposabljanju ali druga primerljiva dokazila, ki nedvoumno
dokazujejo udeležbo na izobraževanju oz. usposabljanju.
Če izvajalec do 28. 2. 2022 ne odda letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je
dolžan vsa prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski proračun.
Izvajalec, ki krši določila te pogodbe, ni upravičen do občinskih proračunskih sredstev na
naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.
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5. člen
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev za tekoče in preteklo leto.
Če izvajalec tudi po pozivu ne predloži ustreznih dokazil, se mu za sporen oz. po namenski
porabi neizkazan del programa ali področja ne izplačajo sicer dodeljena finančna sredstva,
morebitna že prejeta sredstva iz tega naslova pa mora vrniti v občinski proračun.
Če se ugotovi, da je izvajalec pridobil proračunska sredstva na podlagi neresničnih podatkov,
mora neupravičeno prejeta finančna sredstva vrniti v občinski proračun, v naslednjem letu pa
izvajalec do pridobitve občinskih sredstev ni upravičen.
6. člen
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da lahko Občina, na podlagi dokazil, ki izkazujejo
neporavnane obveznosti izvajalca do upravljavca športnih objektov, v katerih se izvaja program
oz. področje, dodeljena proračunska sredstva iz naslova sofinanciranja izvajanja letnega
programa športa nakaže upravljavcu športnih objektov in o tem obvesti izvajalca.
7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec pri informiranju javnosti in izdajanju informativno propagandnih gradiv ter siceršnjem javnem pojavljanju primerno navajal Občino Poljčane, kot
sofinancerja izvedbe programa.
8. člen
Za nadzor nad izpolnjevanjem določil te pogodbe pogodbeni stranki določita predstavnike:
 pri Občini Poljčane: Spomenka Vodopivec, vodja družbenih dejavnosti,
 pri Izvajalcu: ____________________________________________.
9. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko po poteku roka, ki ne sme biti krajši od 8 dni, iz pisnega poziva
na odpravo kršitev pogodbe, odstopi od pogodbe, če druga pogodbena stranka krši določila te
pogodbe.
10. člen
Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe bosta stranki uredili s pisnim dodatkom k
tej pogodbi.
11. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore zvezi s to pogodbo primarno reševali
sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bi bila mogoča, bo o zadevi odločalo splošno
stvarno in krajevno pristojno sodišče.
12. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika,
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organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nična.
13. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do 31. 12.
2021.
14. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva izvoda.

Kraj , dne ............................
Izvajalec:
«naziv_društva»
Odgovorna oseba:
«zakoniti zastopnik»

_____________________________
Obrazec morate obvezno podpisati

Poljčane, dne ………………
OBČINA POLJČANE
župan
Stanislav Kovačič

