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Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik.
Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem pravilnika in ocena stanja:
Občinska uprava je pri pregledu pravne osnove za dodeljevanje sredstev iz občinskega
proračuna ugotovila, da je potrebno določbe Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Kamnik uskladiti s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13). Le ta podrobno
predpisuje postopek za dodelitev sredstev, naloge komisije in druge elemente javnega
razpisa.

2. Cilji in načela predloga pravilnika:
Glavni cilj je uskladitev Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik s
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS.
3. Ocena finančnih in drugih posledic za občinski proračun:
Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Kamnik ne spreminja višine finančnih sredstev pri sofinanciranju
programov na področju športa in rekreacije, zato sprejem predlaganih sprememb ne bo imel
dodatnih finančnih posledic za proračun.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Priloga:
- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerim se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 (Uradni
list RS, št. 26/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na ……….. seji dne
……………. sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in
12/13, v nadaljevanju Pravilnik) se v 1. členu za besedami »Občina Kamnik« doda besedilo
»(v nadaljevanju tudi naročnik)«.
2. člen
8. člen Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
(elementi javnega razpisa, postopek izvedbe in roki)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
ime oziroma naziv in sedež naročnika, ki dodeljuje sredstva,
pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
predmet javnega razpisa;
navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oz. datumi odpiranja vlog, če je v javnem
razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Naročnik lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge
podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa, predvsem pa elemente iz
četrtega odstavka tega člena tega pravilnika.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili
prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti vse pogoje, ki jih mora prejemnik
izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga,
da se šteje kot formalno popolna. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med
drugim:
1. podatki o nalogi oziroma projektu, ki je predmet sredstev;
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
4. vzorec pogodbe;
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo,
da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen
do sredstev;
1.
2.
3.
4.

6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
7. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep.
Naročnik mora omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo
predati razpisno dokumentacijo.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni. Javni razpis se
objavi na spletni strani Občine Kamnik in na spletni strani Zavoda za turizem in šport v
Občini Kamnik.«
3. člen
9. člen Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»9. člen
(komisija za šport)
Komisijo za šport s sklepom imenuje in razrešuje župan in je sestavljena iz treh članov:
– dva predstavnika občinske uprave in
– en predstavnik Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik.
Komisija za šport vodi postopek javnega razpisa, opravi strokovni pregled popolnih vlog,
jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov ter posebnih
pogojev LPŠ, pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih
programov zagotavlja proračun Občine Kamnik in spremlja izvajanje LPŠ.
Komisija za šport mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je
vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni
razpis.«
4. člen
10. člen Pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»10. člen
(odpiranje vlog)
O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
predmet javnega razpisa;
imena navzočih predstavnikov komisije;
imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem
redu odpiranja vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
1.
2.
3.
4.

Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.«
5. člen
V drugi alineji 1. odstavka 12. člena se doda »ter pričakovane dosežke,«.
6. člen
V prilogi Pravilnika Merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik se
v točki 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, četrta alineja spremeni, tako da se
glasi:

 »šolska športna tekmovanja na občinskem/osnovnem nivoju
o Sofinancira se koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih
tekmovanj na občinskem (osnovnem) nivoju:
 materialni stroški priznanj:
10 točk /tekmovalno kategorijo.
 stroški sodnikov in zapisnikarjev:
10 točk/tekmo.
 stroški organizacije:
do 100 točk/tekmovanje.
o Sofinancira se 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih
športnih tekmovanj na občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje
posebej):
 strokovni kader:
20 točk/skupina.«
7. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0005/2015
Kamnik, dne …
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGA
SPREMEMBA
1. člen
(vsebina)
S Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: Pravilnik)
se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi
Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ter na podlagi
Letnega programa športa Občina Kamnik zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na
področju športa.
8. člen
(elementi javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo športnih programov, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni. Javni razpis se
objavi na spletni strani Občine Kamnik in na spletni strani Zavoda za turizem in šport v
Občini Kamnik.
9. člen
(zbiranje in obdelava vlog)
Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik zbere in v skladu z merili in kriteriji za
vrednotenje športnih programov ter posebnimi pogoji LPŠ in javnega razpisa obdela vse na
razpis prispele vloge, pripravi predlog izbora in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih
za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun Občine Kamnik.
10. člen
(komisija za šport)
Komisija za šport vodi postopek javnega razpisa, obravnava predlog izbora izvajalcev in
programov, pripravi sklep o izidu javnega razpisa ter spremlja izvajanje LPŠ.
Komisijo za šport s sklepom imenuje in razrešuje župan in je sestavljena iz treh članov:
– dva predstavnika občinske uprave in
– en predstavnik Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik.
12. člen
(pogodba z izvajalci)
Župan z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbo za tekoče
koledarsko leto. V pogodbi so določeni:
– podatki o obeh skleniteljih pogodbe,
– vsebina in obseg izbranih športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– višina sredstev za izbrane športne programe,

– način nadzora nad izvajanjem programov in nad porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo rednih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni od prejema pogodbe v
podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjeni del
programa finančna sredstva ne izplačajo.
MERILA IN NORMATIVI
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KAMNIK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 športni program »Zlati sonček« - program B, C in D
o Sofinancira se program v skupinah z najmanj 20 udeleženci:
 organizacijski stroški za izvedbo programa: 20 točk/skupina.
 materialni stroški propagandnega gradiva – knjižice, priročniki in priznanja
(če programa ne financira MŠŠ):
2 točki/udeleženec.
 športni program »Krpan« - programi bronasta, srebrna in zlata medalja
o Sofinancira se program v skupinah z najmanj 20 udeleženci:
 organizacijski stroški za izvedbo programa: 20 točk/skupina.
 materialni stroški propagandnega gradiva – knjižice, priročniki in priznanja
(če programa ne financira MŠŠ):
2 točki/udeleženec.
 športni program »Naučimo se plavati«
o Sofinancira se 15-urni program učenja plavanja za skupine z 8-10 udeleženci:
(če programa ne financira MŠŠ):
 strokovni kader:
1 točka/ura.
 športni objekt:
1 točka/ura.
 šolska športna tekmovanja na občinskem/osnovnem nivoju
o Sofinancira se koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj
na občinskem (osnovnem) nivoju:
 materialni stroški priznanj:
10 točk /tekmovanje.
 stroški sodnikov in zapisnikarjev:
10 točk/tekma.
 stroški organizacije:
do 80 točk/tekmovanje.
o Sofinancira se 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih športnih
tekmovanj na občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje posebej):
 strokovni kader:
20 točk/skupina.
 šolska športna tekmovanja nad občinskim/osnovnim nivojem
o Sofinancira se udeležba ekip na področnih, regijskih in državnih ŠŠT (za vsako
ekipo in stopnjo tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT:
 strokovni kader:
10 točk/skupina.
 materialni stroški:
20 točk/ekipa/tekmovanje.
 materialni stroški za delovanje PC ŠŠT: opredeljeno v LPŠ.
 drugi športni programi
Ovrednoteni so športni programi otrok v dveh starostnih skupinah (6.-11. in 12.-15.
leta), ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno znotraj izbranega športnega
društva in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez.
o Sofinancira se 80-urni program IŠV za skupine s 16-20 udeleženci:
 strokovni kader:
1 točka/ura.
 športni objekt:
1 točka/ura.
(če program izvajajo zavodi VIZ, se sofinancira samo strokovni kader)
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1. je opredeljen v
preglednicah 1 in 2.

