
 

 
Številka: 007-0011/2015 
Datum:   27.11.2017 
 
 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
OBČINSKI SVET  
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 
 
Zadeva: PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

OBČINI MOKRONOG-TREBELNO 
 
Na podlagi 72. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno (UL RS, št. 
66/10) posredujem Občinskemu svetu Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Mokronog-Trebelno. Občinskemu svetu predlagam, da omenjeni pravilnik obravnava 
oz. nanj poda pripombe.  
 
 
1. NASLOV 
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-
Trebelno 
 

2. UVOD 
2.1. Opis razlogov za sprejem 
 
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017) in Statuta Občine Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10-UPB1) je lokalna skupnost dolžna zagotavljati javni 
interes na področju športa. 
Občina Mokronog-Trebelno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za 
realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se nanaša na občino, za ustvarjanje pogojev 
za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 
V Zakonu o športu je med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v 
športu tako, da  

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa;  

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti; 
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte in površin za 

šport v naravi v lasti lokalne skupnosti. 
 
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno, po katerem 
so se razdelila sredstva javnega razpisa za področje športa, je sprejel Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno je na 25. redni seji dne 2.12.2009. V aprilu 2014 je bil sprejet Nacionalni 
program športa v Republiki Sloveniji in junija 2017 še Zakon o športu, ki opredeljujeta 
postopek izbire in način sofinanciranja izvajalcev oziroma programov/projektov LPŠ.  
 



  

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na področju športa se izvajalcem dodelijo vsako 
leto v skladu s področno zakonodajo po postopku javnega razpisa.  
 
2.2. Namen pravilnika 
Namen pravilnika je, da se z njim uskladi postopek javnega razpisa z vsemi spremembami, ki 
jih zakonodaja na področju športa predpisuje. Predlog pravilnika je bil objavljen na spletni 
strani Občine Mokronog-Trebelno v času od 15.11.2017 do 25.11.2017, kjer je imela 
zainteresirana javnost možnost podajanja pripomb. Prav tako se je obvestilo o predlogu 
novega pravilnika posredovalo vsem športnim društvom, ki delujejo v občini Mokronog-
Trebelno. Občinska uprava bistvenih pripomb na podani pravilnik in merila ni prejela, 
predlog OŠ Mokronog se je upošteval. 
 
2.3. Cilji in načela pravilnika 
Cilji pravilnika so : 
- zagotavljati javni interes na področju športa na nivoju lokalne skupnosti v skladu z 

veljavno zakonodajo in zagotoviti transparentnost sredstev, ki jih občina namenja za 
področje športa, 

- določiti javne programe ter projekte na področju športa in tudi njihove vsebine in obseg 
javnega interesa občine Mokronog-Trebelno na področju športa, ki bodo sledili 
usmeritvam nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji oziroma lokalnega 
programa za šport, 

- opredeliti sistem vrednotenja izbranih javnih športnih programov in projektov in višino 
sofinanciranja, 

- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in širitvi javnih 
športnih programov in projektov, 

- izboljšati dostop in kakovost do javnih športnih programov in projektov in hkrati 
povečati njihovo ciljno usmerjenost. 

 
2.4. Finančne posledice 
Sprejetje pravilnika ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti iz proračuna Občine 
Mokronog-Trebelno, saj postopek za razdelitev sredstev izvajalcem ostaja enak kot v 
preteklem letu, na podlagi javnega razpisa oz. javnega poziva. 
 
2.5. Pravna podlaga za sprejem pravilnika 
 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),  
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji  in  
- Statut Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10-UPB1) 
 
3. PREDLOG BESEDILA PRAVILNIKA (v prilogi) 

 
4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
V nadaljevanju so predstavljeni vsi členi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Mokronog-Trebelno, in sicer:  
 
1.člen: opredeljuje kaj ureja ta pravilnik 

2. člen: opredeljuje javni interes na področju športa 

3. člen: opredeljuje izvajalce športnih programov in projektov  

4. člen: opredeljuje pogoje za sofinanciranje izvajalcev športnih programov in projektov 



  

5. člen: opredeljuje predmet sofinanciranja 

6. člen: opredeljuje letni program športa 

7. člen: opredeljuje strokovno komisijo in njene pristojnosti 

8.-17. člen: opredeljuje postopek javnega razpisa: objava razpisa, vsebina razpisa, razpisna 

dokumentacija, razpisni rok, vloge, odpiranje vlog, poziv k dopolnitvi vloge, 

ocenjevanje in vrednotenje vloge, odločba, ugovor 

18. člen: opredeljuje sklepanje pogodbe z izvajalci 

19. člen: opredeljuje nadzor nad porabo sredstev 

20. člen: opredeljuje merila za sofinanciranje 

21. člen: opredeljuje prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika 

22. člen: opredeljuje veljavnost predlaganega pravilnika 

 
5. PREDLOG SKLEPOV 
 
Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno določam kot 
predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta Matejo Vrabec. 
 
Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno se predlaga v sprejem naslednji 
 
SKLEP: 
 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Pravilnik o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno. 

 

Župan  
                                                                                                   Občine Mokronog-Trebelno 
                                                                                                                 Anton MAVER 
 
 
 


