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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

ODLOK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ - prva obravnava

PRAVNA PODLAGA:

16. in 98. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20; ZŠpo-1), Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 17. člen
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15)

PRIPRAVLJALCA:

Olaf GRBEC, zunanji strokovni sodelavec
Marko KOCJAN, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc JERIČ, župan

POROČEVALEC:

Olaf GRBEC, zunanji strokovni sodelavec

PRILOGA:
- predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mengeš – prva obravnava

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Mengeš je v začetku letu 2017 sprejel Pravilnik o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/17; v
nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil zasnovan na Resoluciji o nacionalnem programu športa v RS (NPŠ 201423), priporočilih OKS-ZŠZ in ugotovitvah dobre prakse številnih občin.
Zakon o športu (ZŠpo-1) je bil sprejet v maju 2017 in je določena praktična priporočila (tako NPŠ kot
OKS-ZŠZ), ki so se zdela sprejemljiva za večino, preuredil. Po zakonskih določbah so bile lokalne
skupnosti zavezane, da v enem letu po uveljavitvi ZŠpo-1 z odlokom podrobneje uredijo področje
upravljanja in sofinanciranja športa na lokalni ravni.
Čeprav je imel Pravilnik vse atribute za uspešno upravljanje športa na lokalni ravni, pa po uveljavitvi
ZŠpo-1 že njegovo ime (pravilnik) ni več ustrezalo določbam ZŠpo-1. Občinska uprava je (prav zaradi
takšnih zakonskih absurdov) dolgo odlašala s pripravo novega dokumenta.

Ker je bilo v zadnjih nekaj letih ob spremljanju izvajanja letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ)
(analize dogajanj pri javnem sofinanciranju programov in področij športa) predlaganih kar nekaj
popravkov in dopolnitev (predvsem normativnega dela) Pravilnika, je bila sprejeta odločitev, da se
pristopi k celoviti prenovi postopka ter pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ.
Glede na praktične izkušnje preteklih let in predvsem glede na skupne ugotovitve inšpektorjev pri rednih
nadzorih (v večjem delu slovenskih občin) smo v novem dokumentu:
 izvedli preimenovanje: iz pravilnika v odlok (čeprav so vsebinske osnove ostale enake);
 v postopkovnem delu bolj natančno sledili določbam ZŠpo-1 (dosledna, celo dobesedna uporaba
členov);
 podrobneje opredelili postopek izvedbe JR (12. člen);
 preimenovali nekatere upravne (in pravne) pojme; namesto sklepa imamo odločbo in namesto
pritožbe je zdaj uporabljen pojem ugovor (14. in 15. člen);
 razširili postopke spremljanja izvajanja LPŠ (18. člen).
Več sprememb je bil deležen drugi del: Pogoji in merila (priloga je sestavni del odloka):
 pogoji in merila za izbiro in vrednotenje so preoblikovani (tako vsebinsko kot tudi oblikovno) in bolje
povzemajo v praksi ugotovljene posebnosti lokalnega športa;
 vsako področje je »opremljeno« z vsebinsko opredelitvijo meril, ki jim je dodana preglednica za
vrednotenje, čeprav bo v praksi verjetno tako, da nekaterih meril (tabel) Občina Mengeš ne bo nikoli
uporabila, ker ni (ne bo) potrebe po javnem sofinanciranju določenega področja športa;
 spremenjen je način vrednotenja uporabe (obratovanja) javnih športnih objektov in površin za šport
v naravi in
 dopolnjen je način vrednotenja športnih prireditev.
Besedilo novega odloka bo relevantno z letom 2022.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani odlok, v prvi obravnavi, sprejme.
FINANČNE POSLEDICE:
Dodatnih finančnih posledic v proračunu občine novi odlok ne predvideva.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mengeš
v prvi obravnavi.

Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

