15.A
Hitri postopek
Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________________ sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa
v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 82/12 in 17/13) (v nadaljevanju: odlok), se v 6. členu deseta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»• imajo najmanj 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, da
se na razpis prijavijo izvajalci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih
društev; medobčinski status se dokazuje na podlagi ustreznih potrdil pristojnih organov v
okviru športne panoge pod katero spada prijavitelj na javni razpis,«
2. člen
V 28. členu se:
- v točki 1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se za 5.
odstavkom dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport mora
prijavitelj izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi v
okviru športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Programa
predstavljata t.im. klubsko piramido.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed treh
stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport se mu lahko odobri število ur največ v višini do 60% od
najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh oziroma treh
stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport se sofinanciranje ne odobri.
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v
katerih se izvaja redni tekmovalni program.«

Dosedanji šesti odstavek, postane deseti odstavek.
- v točki 1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za 4.
odstavkom dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
mora prijavitelj izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi
v okviru športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Programa
predstavljata t.im. klubsko piramido.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed dveh
stopenj izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport se mu lahko odobri število ur največ v višini do 80% od
najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh stopenj
izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport se sofinanciranje ne odobri.«
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v
katerih se izvaja redni tekmovalni program.«
- v točki 3. Kakovostni šport se spremeni 3. odstavek, ki se glasi:
»V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih in
kolektivnih športih se štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci in
nastopajo na tekmovanjih od medobčinskega do državnega nivoja.«
- v točki 6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja se za drugo alinejo doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»• imajo najmanj 2 (dva) kategorizirana športnika,«
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
- v točki 8. Velike športne prireditve, podpoglavje (1) Večje športne prireditve se 3.
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh
tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav,
dobi prireditev rang državnega nivoja.«
Za 3. odstavkom se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% športnikov iz celotne Slovenije. Če je
udeležencev manj dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek.
Dosedanji 7. odstavek, ki postane 8. odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(število sodelujočih tujih športnikov):
 če je več kot 75 % športnikov iz tujine 60 točk,
 če je več kot 50 % in manj kot 75% športnikov iz tujine 40 točk,
 če je več kot 40 % in manj kot 50% športnikov iz tujine 20 točk.«
- v točki 8. Velike športne prireditve, podpoglavje (2) Večje množične športno rekreativne
prireditve se v 5. alineji 1. odstavka število »100« nadomesti s številom »200«.
3. odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40% tujih športnikov iz najmanj treh
tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav,
dobi prireditev rang državnega nivoja.«
Za 3. odstavkom se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50% športnikov iz celotne Slovenije. Če je
udeležencev manj dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.«
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo peti, šesti,
sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
Dosedanji 7. odstavek, ki postane 8. odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(število udeležencev):
 od 250 do 500
 nad 500

20 točk
40 točk.«
3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-10/2012
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-10/2012-8
Nova Gorica, 15. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova
Gorica (v nadaljevanju: odlok):
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka so pomanjkljivosti in nedorečenost
določenih področij v veljavnem odloku, ki se izkazujejo pri vsakoletnih javnih razpisih. Le
te poskušamo sproti odpraviti, z namenom po zagotovitvi čim bolj pregledne, poštene,
razvojno naravnane in racionalne razdelitve proračunskih sredstev na področju športa.
Gre za akt, ki je osnova za izvedbo razpisa in razdeljevanje proračunskih sredstev na
področju športa, kjer se letno v povprečju zadnjih treh let razdeli približno več kot pol
milijona evrov za različna področja športa. Koliko sredstev in za katere programe določi
mestni svet s sprejemom proračuna in letnega programa športa.
S predloženim odlokom ne posegamo bistveno v že utečen sistem razdeljevanja
proračunskih sredstev za področje športa, saj menimo, da smo ga z leti dobro izdelali in
dodelali ter da je tudi pozitivno sprejet med upravičenci.
S spremembo odloka želimo še natančneje določiti pogoje za pridobitev občinskih
sredstev za področje športa in sicer na področju športne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, profesionalnega trenerja ter večjih športnih
prireditev.
Prav tako dopuščamo, da se na javni razpis prijavljajo društva, ki ne izpolnjujejo pogoja,
da imajo 75% aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica temveč da delujejo
medobčinsko in imajo tudi pridobljen status medobčinskega društva. Status se dokazuje
na podlagi ustreznih potrdil pristojnih organov v okviru športne panoge pod katero spada
prijavitelj na javni razpis. S to spremembo odpravljamo težave, ki so se pri nekaterih
prijaviteljih pojavile v lanskem letu.
Nekatere športne panoge nimajo velikega števila članstva, dejavnost se odvija le v okviru
enega društva, ki je centralno organiziran in to je največkrat v Mestni občini Nova Gorica.
Zaradi občinskih omejevanj prijaviteljev se je dogajalo, da so tudi velika društva imela
težave s pridobivanjem občinskih sredstev, zato se je Mestna občina Nova Gorica
odločila, da sofinancira prijavitelje, ki imajo v svojem članstvu tudi občane drugih občin,
če le izkažejo status medobčinskega delovanja.
Predlog odloka je pregledala in obravnavala tudi strokovna služba Javnega zavoda za
šport Nova Gorica in se z njim v celoti strinja.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
S tem odlokom želimo zagotoviti čim bolj pregledno, pošteno in racionalno razdelitev
proračunskih sredstev na področju športnih dejavnosti. Z odlokom želimo še bolj
natančno definirati pogoje za sofinanciranje upravičencev.
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju:
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) je edini veljavni pravni akt v
Republiki Sloveniji, ki ureja področje športa. V letu 2014 je bil sprejeta tudi nova

Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list. RS,
št. 26/14), za operativno uveljavitev katere pa na pristojnem ministrstvu še pripravljajo
izvedbene pravilnike.
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega odloka se odpravljajo še nekatere nedorečenosti posameznih
poglavij, ki so predmet Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejetjem predlaganega odloka ne bo za Mestno občino Nova Gorica nobenih
dodatnih materialnih obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS št. 108/12) predlagamo sprejem predloženega odloka po hitrem postopku, saj gre
za manjše spremembe in popravke akta poleg tega pa želimo v čimkrašem času izvesti
ustrezne javne razpise. Iz istega razloga predlagamo tudi, da stopijo spremembe v
veljavo naslednji dan po objavi, kot to omogoča prvi odstavek 90. člena Statuta.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Mestni občini Nova Gorica.

Pripravila:
mag. Marinka Saksida
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Robert Cencič
Višji svetovalec za družbene dejavnosti
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ŽUPAN

