
Na podlagi 3., 7. in 9. dlena Zakona o Sportu {Uradni l ist RS, i t .  22/gB), Nacionalnega
programa Sporta v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, it. 24/OO, 33,/OO), 51. dlena Statuta
obdine Kodevje (Uradni l ist RS, 5t.23/99,53/99- popr., 73/oz, LL7/o2,43/03 in 44/a\ rcr
74. in drugega odstavka 83. dlena Poslovnika Obdinskega sveta obdine Kodevje (Uradni l ist
RS, 5t. 68/99 in 43/03)je Obdinski svet Obdine Kodevje na svoji 26. redni seji, dne 2g. L. Z0L3,
sprejel

PRAVILNIK
ZA VREDNOTENJE SPORTruIU PROGRAMOV V OBEINT KOEEVJE

I. SPLOSNE DOTOEBE

1". dlen

S tem pravi lnikom Obiinski svet Obdine Kodevje doloda pogoje, meri la in postopke za
vrednotenje in razdeli tev sredstev, ki j ih na podlagi Takona o Sportu in Nacionalnega
programa Sporta v Republiki Slovenij i  ter po sprejetih programskih nalogah Obdina Kodevje
zagotavl ja za uresnidevanje javnega interesa na podrodju iporta.

2 .  d len

Sredstva za Sportne programe, ki so opredeljeni v 5. dlenu tega pravi lnika in dolodeni v
letnem programu Sporta, se v okviru proraduna Obdine Kodevje izbranim izvajalcem razdeli jo
na podlagi  javnega razpisa.

Poleg 5portnih programov iz prvega odstavka tega dlena se iz javnih f inanc zagotavl jajo tudi
sredstva za:

o nadrtovanje, izgradnjo in vzdrievanje Sportnih objektov lokalnega pomena;
o (so)f inanciranje delovanja Javnega zavoda za iport obdine Kodevje.

Vii ino sredstev za namene iz 2, odstavka tega dlena se dolodiv proradunu.

3. t len

lzvajalci vsebin Sportnih programov so:

r Sportna druitva in klubi, registr irani po Zakonu o druitvih;
'  zveze Sportnih druitev, ki j ih ustanovijo Sportna druitva za posamezna obmodja al i

panoge;
r  zavodi ,  zasebnik i  a l i  druge organizac i je ,  k i  so na podlagi  zakonskih predpisov

registr irane za opravl janje dejavnosti na podrodju iporta;
r zavodi s podrodja vzgoje in izobraievanja.

Javni Sportniobjekti  se uporabljajo po naslednjem vrstnem redu:
L obvezni iportni programiiolske iportne vzgoje,



2. programi izvajalcev letnega programa iporta,
3.  drugi  uporabnik i .

4. dlen

Pravico do sofinanciranja vsebin Sportnih programov imajo nosilci in izvajalci 5portne
dejavnosti iz prej injega dlena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

r da se pravodasno pri javi jo na javni razpis;
r da imajo sedeZ v ob6ini Kodevje in v njej preteZno izvajajo svojo iportno dejavnost;
. da so najmanj eno leto registr irani za opravl janje dejavnosti na podrodju Sporta;
o da imajo zagotovl jene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za

u resn idevanje nadrtovanih Sportn ih p rogramov;
o da imajo zagotovl jeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko

kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v iportu;
o da imajo urejeno evidenco o dlanstvu, o pladani dlanarini in o registr iranih

tekmovalcih, de so registr irani po Zakonu o drujtvih;
o da so na podlagi zakonskih predpisov registr irani za opravl janje dejavnosti na

podrodju Sporta.

I I .  VSEBINSKE DOLOiBE

5.  d len

Za uresnidevanja javnega interesa v Sportu, opredeljenega v obdinskem letnem programu
5porta, se iz proraduna obdine Kodevje sofinancirajo naslednje vsebine Sportnih programov:

1. Sportna vzgoja otrok in mladine
L.1 interesna iportna vzgoja predSolskih otrok

1.2 Sportna vzgoja Soloobveznih otrok
I.2.1 interesna iportna vzgaja ioloobveznih otrok
1".2.2 Sportna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport
1-,2.3 iportna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

1.3 Sportna vzgoja mladine
1.3.1 interesna Sportna vzgoja mladine
1"3.7 Sportna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunskiSport
1.3.3 Sportna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

7. Sportna dejavnost Studentov

3. Sportno rekreativna dejavnost obdanov

4. Kakovostni Sport

5.  Vrhunski  Spor t



6.  Spor t  inval idov

7. Razvojne in strokovne naloge v Sportu
7.L izobraievanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v Sportu
7.2 iportno rekreativne in promocijske prireditve
7.3 delovanje druStev in zvez druitev na nivoju lokalne skupnosti
7.4 spremljanje pripravl jenosti iportnikov in svetovalna dejavnost
7.5 informacijski sistem na podrodju Sporta
7.6 priznanja in nagrade Sportnikom in Sportnim delavcem
7.7 za lo in iSkadejavnost
7 .8  mednarodnade iavnos t .

6 .  d len

Obdinski svet Obdine Kodevje sprejme letni program Sporta najkasneje na prvi naslednji  sej i
po spre jemu prora iuna.

Glede na razvojne plane in na razpoloZlj iva f inandna sredstva v proradunu obdine Kodevje se
v letnem programu Sporta dolodi:

r vsebine 5portnih programov, ki se v proradunskem letu, za katerega je sprejet letni
program Sporta, sofinancirajo iz proraduna Obiine Kodevje,

. obseg in vrsta dejavnosti,
r vi5ina proradunskih sredstev za sofinanciranje posameznih vsebin Sportnih

programov.

7. dlen

Po sprejemu letnega programa Sporta se dolodijo podrobneji i  razpisni pogoji  zaizbor vsebin
in programov Sporta. Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentaci jo, datum objave
javnega razpisa in  razpisn i  rok dolodi iupan s sk lepom.

8. dlen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
.  navedbo narodnika,
r vsebine Sportnih programov, kiso predmet sofinanciranja,
r  pogoje,  k i j ih  mora jo izpoln jevat i  izva ja lc i ,
.  obdobje za porabo sredstev,
o razpisn i  rok,
o nadin dostave predlogov,
r navedbo oseb, pooblaidenih za dajanje informacij ,
r informacijo o razpisni dokumentaci j i ,
r  rok, v katerem bodo izvajalci obveideni o izidu javnega razpisa,

Razpisni rok ne sme bit i  kraj i i  od tr ideset {30) dni in ne dalj i i  od petingtir ideset ia5) dni.



Javni razpis se objavi na oglasnih deskah v Sportnem domu GAJ in Ob6ini Kodevje in na
spletnih straneh obdine Kodevje in Javnega zavoda za iport obdine Kodevje.

9. dlen

Javni zavod za iport Obdine Kodevje v skladu s Pogoji,  meri l i  in normativi za vrednotenje
Sportnih programovv ob6ini Kodevje, kiso pri loga tega Pravi lnika, in razpisnimi pogoji  obdela
in pripravi predlog izbora vsebin Sportnih programov ter predlog deli tve razpoloi l j ivih
sredstev, ki j ih za sofinanciranje Sportnih programov zagotavl ja proradun Obdine Kodevje.

10. dlen

Strokovna komisi ja za izbor vsebin Sportnih programov potrdi predlog izbora. Strokovno
komisi jo s sklepom imenuje in razreiuje iupan, sestavl jena pa je iz treh dlanov:

r 2 predstavnika obdinske uprave,
o 1 predstavnik Javnega zavoda za 5port Obdine Ko6evje.

11.  6 len

Sklep o izidu javnega razpisa izda direktor obdinske uprave, ki o tem pisno obvesti vse
pri javl jene na razpis. Toper ta sklep je moino podati ugovor iupanu obdine najkasneje v roku
osem {8) dni po prejemu sklepa. Zupan svojo dokondno odloditev, zoper katero pritoZba ni
rnoina, posreduje v roku osem {8) dni od prejema ugovora.

1,2. ilen

Tupan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin iportnih programov sklene pogodbo za tekode
koledarsko le to.  V pogodbi  so dolodeni :

o  podatk i  obeh sk len i te l jev pogodbe,
o vsebina in obseg izbranih iportnih vsebin in programov,
o das realizaci je vsebine in obsega Sportnih programov,
o viSina sredstev za dogovorjene vsebine iportnih programov,
o naiin nadzora nad porabo proradunskih sredstev,
o rok za oddajo rednih porodil  ter rok za oddajo celoletnega porodila,
r druge medsebojne pravice in obveznosti.

ee izbrani izvajalec ne podpiie pogodbe v roku petnajst ih (15) dni od prejema pogodbe v
podpis, se 5teje, da je odstopil  od svoje zahteve za sofinanciranje.

V kolikor izvajalci letnega programa Sporta ne izpolni jo obveznosti,  dolodenih s pogodbo, do
finandnih sredstev niso upravideni, morebitna ie nakazana sredstva pa so dolini vrnit i .
lzva ja lec,  k i  dodel jena sredstva porabi  nenamensko,  ne more kandid i ra t i  za sredstva na
naslednjem razpisu na podlagi letnega programa Sporta.
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I I I .  PREHODNE IN KONENE DOLOTBE

13.  d len

Z dnem uveljavitve tega pravi lnika preneha veljat i  Pravi lnik za vrednotenje Sportnih
programov v Obdini Kodevje (Uradni list RS, 5t. 4/0S).

14. dlen

Ta pravi lnik zadne veljat i  naslednji  dan po objaviv Uradnem l istu Republike Slovenije.

Stevilka: O07 t/2013-23.00
Datum: 29.1.20t3

upan Obdine Kodevje:
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PRILOGA:
Pogoji,  meri la in normativi s preglednicami za vrednotenje iportnih programov v Obiini
Kodevje
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