Številka:
Datum:

007-8/2021(506)
5. 5. 2021

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini
Novo mesto (DUL, št. 23/17) – prva obravnava - predlog za
skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20), in Resolucija o nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l.
RS, št. 26/14)

PRIPRAVLJAVEC
GRADIVA:

Urad za družbene dejavnosti

POROČEVALEC:

mag. Mateja Jerič, Vodja urada za družbene dejavnosti,
Ivica Menger, višja svetovalka za šport in mladino

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o
spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto po
skrajšanem postopku.

Mag. Gregor MACEDONI
ŽUPAN
PRILOGE:
1. obrazložitev,
2. predlog odloka.

Številka:
Datum:

007-8/2021(506)
5. 5. 2021

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah Odloka o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
- predlog za skrajšani postopek

I RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMBE ODLOKA
Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 –
ZNOrg in 82/20), sprejela Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17). Dne 31. 7. 2020 je bil s strani Inšpektorata
RS za šolstvo in šport izveden redni nadzor nad izvajanjem določil Zakona o športu pri izvajanju
Nacionalnega programa športa na lokalni ravni za leto 2019. Inšpektor je izdal opozorilo, da je
potrebno do sprejetja Letnega programa športa za leto 2022 oziroma do objave javnih razpisov
za šport za leto 2022 dopolniti obstoječi Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Novo mesto tako, da bo vseboval merila za vrednotenje
letnega programa športa, ki so bila do sedaj navedena v razpisnih dokumentacijah.
II OCENA STANJA
Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) določa, da morajo biti
izvajalci letnega programa športa, športni programi in področja sofinanciranja, merila in pogoji
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, način določitve višine
sofinanciranja, sklepanje pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami opredeljeni v
odloku. Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 25. seji dne 19. 10. 2017 sprejel
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo
mesto (DUL, št. 23/17). Skladno s 1. odstavkom 27. člena Zakona o športu so bila merila za
vrednotenje programov letnega programa športa opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Inšpektor je pregledal razpisne dokumentacije, jih označil za ustrezne, vendar je izdal opozorilo,
da moramo ovrednotena merila uvrstiti neposredno v odlok.
III CILJI IN NAČELA
V 8. člen obstoječega odloka smo pod točko 1. Športni programi dopolnili merila za športne
programe, ki jih Mestna občina Novo mesto sofinancira na Javnem razpisu za sofinanciranje
LPŠ v MONM. Ne gre za novi odlok, ampak za manjše spremembe že sprejetega odloka,

zaradi tega skladno s 1. točko 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto predlagamo sprejetje gradiva po skrajšanem postopku.
IV OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem odloka o spremembah odloka ne bodo nastale finančne posledice.
V PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o spremembi Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo
mesto po skrajšanem postopku.
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št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020
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dr. Vida Čadonič Špelič
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Na podlagi (ZŠpo-1, Ur.l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14)
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na svoji na 20. seji dne 27. 5. 2021 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
1. člen
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Novo
mesto (DUL, št. 23/17) – v nadaljevanju odlok, se 8. člen spremeni tako, da se sedaj glasi:

8. člen
Pri izbiri in sofinanciranju programov oziroma področij LPŠ se uporabljajo naslednja merila:
1. za športne programe:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija in šport starejših
(1., 2., 3., 8. in 9. točka 5 . člena tega odloka):
a) cena športnega programa, 0-40 t
b) kompetentnost strokovnih delavcev, 0-30 t
c) število vadečih: 0-30 t/skupina po veljavnih normativih
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni
šport, vrhunski šport, šport invalidov:
a) kompetentnost strokovnih delavcev, 0-40 t
b) konkurenčnost športne panoge:
- panoga v programu OI: 0-50 t
- panogo priznava MOK: 0-25 t
- panogo priznava SportAccord: 0-10 t
c) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge (lokalni interes):
- 1. skupina faktor 3
- 2. skupina faktor 0,3
- 3. skupina faktor 0,1
d) število športnikov oz. razširjenost športne panoge: do 50 športnikov = 10 t, od 51 do 100
športnikov = do 30 t, od 101 do 150 športnikov = do 50 t, od 151 do 200 športnikov = do
70 t, nad 200 športnikov = do 80 t,
e) uspešnost športne panoge:
- število športnikov mladinskega razreda 1 MR = 10 t,
- število športnikov perspektivnega razreda 1 PR = 30 t
- število športnikov državnega razreda: 1 DR = 15 t
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-

uvrstitve na državnem prvenstvu: medalja ekipno/posamezno, kolektivni/individualni
šport:
• 1 mesto 400/80t
• 2. mesto 200/40t
• 3. mesto 150/30t
• 4. mesto 120/12t
• 5. mesto 100/10t
• 6. mesto 90/8t
• 7. mesto 80/6 točk
• 8. mesto 60/5t
• 9. mesto 40/4t
• 10. mesto 20/2t
- uvrstitve na evropskem in svetovnem prvenstvu:
• EP ekipno/posamezno 250/100t
• SP ekipno/posamezno 350/150t
f) razred športne panoge: 1.razred do 100 t, 2.razred do 60 t, 3.razred do 30 t
g) nivo državnega tekmovanja: 1., 2. ali 3. in nižja liga = do 50 t, do 25 t, do 10 t
- vrhunski šport
a) uvrstitve na EP
• Individualni šport: EP medalja posamezno 10t, medalja ekipno 25t
• Kolektivni šport: EP medalja ekipno 25t
b) uvrstitve na SP
• Individualni šport: SP medalja posamezno 15t, medalja ekipno 35t
• Kolektivni šport: SP medalja 35t
c) uvrstitve na OI
• Individualni šport: OI medalja posamezno 15t, medalja ekipno 35t
• Kolektivni šport: OI medalja 35t
d) razširjenost panoge/število športnikov olimpijskega, svetovnega in mednarodnega
razreda: 1 OR 35 t, 1 SR 15 t, 1 MR 10 t
2. za investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za
šport v naravi:
- dostopnost vsem prebivalcem,
- obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
- vrednost investicije,
- zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog;
3. za razvojne dejavnosti v športu:
- na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v
športu:
a) deficitarnost;
- na področju statusnih pravic športnikov;
a) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge;
b) naziv športnika oziroma športna uspešnost
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
č) uspešnost in konkurenčnost športne panoge;
- na področju založništva
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a) deficitarnost,
b) reference
- na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti:
a) izvedljivost in gospodarnost projekta,
b) razvojna kakovost,
c) relevantnost in potencialni vpliv projekta,
č) reference;
- na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij:
a) deficitarnost,
b) dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabnike,
c) uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije;
4. za organiziranost v športu:
- na področju kakovostnega in vrhunskega športa:
a) konkurenčnost športne panoge,
b) nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
c) število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
č) uspešnost športne panoge;
- na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na
področju obštudijske športne dejavnosti:
a) delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
b) organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
c) število vadečih;
5. za športne prireditve in promocijo športa:
- športne prireditve:
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost, obogatitev športne ponudbe, prispevek k
prepoznavnosti mesta 0-3000 t
b) množičnost:
• število udeležencev mednarodna prireditev: do 50 od 0-100 t, od 51 do 100 je od
101 do 260 t, nad 100 je 261-800 t
• število udeležencev lokalna prireditev: do 25 do 20 t, od 26 do 50 je od 21-40 t, nad
51 udeležencev od 41 do 60 t
c) raven prireditve:
• 1. DL od 361-800 t
• 2. DL od 201-360 t
• 3. DL od 150-200 t
• 4. DL od 51-149 t
• športno-rekreativna prireditev od 0-50 t
č) ustreznost vsebine (pretežno športna); od 0-200 t
- javno obveščanje:
a) nacionalni oziroma lokalni doseg medija,
b) pogostost pojavljanja,
c) vsebina;
- športna dediščina:
a) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
b) izvedljivost projekta,

Predlog

a)
b)
c)

za družbeno in okoljsko odgovornost v športu:
izvedljivost projekta,
nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
odličnost projekta.«
2. člen

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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