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Ljubljana, 12.09.2017 Vida Mihelčič



Poročila računskega sodišča - 1
(Revizije vezane na del poslovanja LS)

• Pomanjkljivosti v razpisu:

• Ni datuma odpiranja vlog in roka v katerem 
bodo potencialni kandidati obveščeni  o  izidu 
razpisa

• Ni navedeno obdobje porabe sredstev

• V razpisni dokumentaciji ni vzorca pogodbe

• Ni bilo navedeno kdo bo podpisal sklepe in kdo 
je pritožbeni organ

• Komisija ni bila imenovana



Poročila računskega sodišča - 2

• Delo komisije

• Zapisniki podpisani samo s strani predsednika

• Dodelitev sredstev brez meril

• Postopek obveščanja prijaviteljev

• Sklepi niso bila izdani

• Sklepe je podpisala nepooblaščena oseba

• Razlika med dodeljenimi točkami komisije in 
višino točk na sklepu (brez meril)



Poročila računskega sodišča – 3

• Dodelitev sredstev

• Brez pogodbe

• Pred javnim razpisom

• Z neposredno pogodbo

• Protikorupcijska klavzula



Nadzor
(81.člen)

Nadzor nad izvajanjem:

• Določb zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov;

• Športnih programov izvajalcev;

• Izvajanjem strokovnega dela v športu;

• Pravic športnikov;

• Športnih objektov in površin za šport v naravi

• Namenske porabe javnih sredstev;

• Športnih prireditev in ter preprečevanja nasilja v 
športu in na športnih prireditvah;



Nadzor v LS

Določbe zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov

• Letni program športa

• Določa programe in področja ter obseg javnih 
sredstev

• Sprejme občinski svet

• Predhodno mnenje športne zveze (1 mesec)

• Odlok o izvajanju letnega programa športa

• Sprejme občinski svet



Programi in področja LPŠ - 1
(15.člen)

• Športni programi (6. člen)

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

• Ob študijske športne dejavnosti

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

• Kakovostni šport

• Vrhunski šport



Programi in področja LPŠ - 2

• Šport invalidov

• Športna rekreacija

• Šport starejših

• Športni objekti in površine za šport v naravi

• Razvojne dejavnosti v športu

• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu

• Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v 
športu in strokovna podpora programom



Programi in področja LPŠ - 3

• Založništvo v športu

• Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu

• Informacijsko-komunikacijska tehnologija na 
področju športa

• Organiziranost v športu

• Športne prireditve in promocija športa

• Športne prireditve

• Javno obveščanje o športu

• Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu



Prednostni red - 1

• Prva skupina

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

• Športni objekti in površine za šport v naravi

• Športna rekreacija 

• Šport starejših

• Vrhunski šport



Prednostni red - 2

• Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu

• Statusne pravice športnikov trenerjev in strokovna 
podpora programom

• Delovanje športnih organizacij

• Prostovoljno delo v športu

• Preprečevanje dopinga v športu

• Šport invalidov



Prednostni red - 3

• Druga skupina
• Ob študijske športne dejavnosti

• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

• Športne prireditve

• Založništvo v športu

• Varuh športnikovih pravic

• Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu

• Informacijsko-komunikacija tehnologija na 
področju športa



Prednostni red - 4

• Kakovostni šport

• Muzejska dejavnost v športu

• Športno obnašanje

• Športni turizem



Spremembe v ZŠpo- 1
vezane na vsebine LPŠ - 1

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur 
letno)

• Dodatne ure športne vzgoje

• Športni programi v pouka prostih dnevih

• Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati, 
Ciciban planinec, Mladi planinec………..



Spremembe v ZŠpo-1
vezane na vsebine LPŠ - 2

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport

• Športnik je posameznik, če je star najmanj 12 
let (10 let), je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v NPŠZ  ali ZŠIS – POK in ima s strani 
OKS-ZŠO potrjen nastop na tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema, ter je vpisan 
v register registriranih športnikov.



Spremembe v Zšpo-1
vezane na vsebine LPŠ - 3

• Uradni tekmovalni sistem je sistem tekmovanj v 
RS in mednarodnih tekmovanjih v posamezni 
športni panogi, ki so stopenjsko razvrščena glede 
na njihovo medsebojno konkurenčnost, so v 
skladu s pravili NPŠZ ali pravili mednarodnih 
športnih zvez in jih je evidentiral OKS-ZŠZ

• http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-
kategorizacija

http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija


Spremembe v ZŠpo-1
vezane na vsebine LPŠ - 4

• Vrhunski šport

• Vrhunski športnik je športnik z nazivom 
športnika

 Mednarodnega razreda

 Svetovnega razreda

 Olimpijskega razreda



Spremembe v ZŠpo-1
vezane na vsebine LPŠ - 5

• Športna rekreacija so različne pojavne oblike 
športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, 
tekmovanja oziroma zabave

• Šport starejših je športno – rekreativna dejavnost 
oseb, starejši od 65 let.



ODLOK o sofinanciranju LPŠ – 1
(16. člen ZŠpo-1)

• Vsebina
• Izvajalci

• Podrobnejša merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajanja LPŠ

• Način določitve višine sofinanciranja

• Postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ

• Način sklepanja in vsebina pogodb o 
sofinanciranju

• Način izvajanja nadzora nad pogodbami o 
sofinanciranju



Izvajalci športnih programov

oŠportna društva in športne zveze, registrirane v 
RS

oZavodi za šport po Zšpo-1

oPravne osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu

oUstanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa registrirane v skladu z 
zakonom o ustanovah

oZavodi s področja vzgoje in izobraževanja

oSamostojni podjetniki posamezniki, registrirani 
za opravljanje dejavnosti v šport 

oZasebni športni delavci



Merila za izbiro programov in področij 
LPŠ - 1

• Programi prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne vzgoja otrok in mladine s 
posebnimi potrebami, športne rekreacija in 
športa starejših

• Cena programa

• Kompetentnost strokovnih delavcev

• Število vključenih



Merila za izbiro programov in 
področij LPŠ - 2

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, 
vrhunski šport in šport invalidov

• Kompetentnost strokovnih delavcev

• Konkurenčnost športne panoge

• Nacionalni oziroma lokalni pomen športne 
panoge

• Število športnikov oziroma razširjenost športne 
panoge

• Uspešnost športne panoge



Strokovno delo v športu

• Strokovno delo v športu opravlja strokovni 
delavec ki:

• ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v 
skladu z ZŠpo – 1

in 

• Je vpisan v razvid strokovno izobraženih in 
strokovno usposobljenih  delavcev v športu



Postopek izbire izvajalcev - 1

• Komisijo (19. člen) s sklepom imenuje izvajalec 
razpisa

• Najmanj predsednik in 2 člana

• Predsednik in člani  ne smejo biti interesno 
povezani z vlagatelji v smislu poslovne povezanosti 
ali sorodstvenega razmerja

• Izjava o prepovedi interesne povezanosti

• Izločitev iz komisije v primeru poslovne, 
sorodstvene ali osebne povezanosti z vlagateljem 
(na zapisnik)



Postopek izbire izvajalcev - 2

• Javni razpis (19. člen)

• Postopek javnega razpisa se lahko začne ne 
glede na določbo zakona, ki ureja javne finance 
pri čemer odločbe o izbiri izvajalcev ni mogoče 
izdati pred sprejetjem proračuna za leto, na 
katerega se odločba nanaša.

• Objava v uradnem glasilu LS in na spletni strani 
občne.



Postopek izbire izvajalcev - 3
• Besedilo javnega razpisa (21. člen)

• Razpisna dokumentacija (22. člen)

• v razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi 
podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge; 
dostopnost razpisne dokumentacije;

• Razpisni rok (23. člen)

• Ne krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa
• Vloge (24. člen) 

• Pravilno označena ovojnica, dostavljena do roka, 
določenem v javnem razpisu

• Vloga je lahko v elektronski obliki, če je tako 
določeno v javnem razpisu



Postopek izbire izvajalcev - 4

• Odpiranje vlog (25. člen)

• V roku, navedenem v javnem razpisu

• Odpiranje vlog ni javno 

• Komisija ugotavlja: pravočasnost vloge, ali jo je 
podala upravičena oseba in ali je popolna

oNepravočasne vloge in vloge, ki jih ni vložila 
upravičena oseba, komisija s sklepom 
zavrže. (Pritožba zoper sklep ni dovoljena)



Postopek izbire izvajalcev - 5

• Dopolnitev vloge (26. člen)

• Poziv na dopolnitev vloge v 8 dneh po 
odpiranju vlog

• Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši od 8 
in ne daljši od 15 dni

• Vloga, ki ni v zahtevanem roku dopolnjena, se s 
sklepom zavrže (Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena)



Postopek izbire izvajalcev - 6

• Ocenjevanje in vrednotenje vlog (27. člen)
• Prednost pri izvajanju LPŠ imajo društva
• Prednost pri izvajanju športnih programov v 

vsebini prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine pa društva in vzgojno – varstveni 
zavodi, ki izvajajo javno veljavni program

• Komisija vodi zapisnik, v kateri morajo biti 
natančno navedeni razlogi za razvrstitev in 
kateri programi se sofinancirajo v določenem 
obsegu, oziroma kateri programi se ne 
financirajo. 

• Ocenjevanje in vrednotenje vlog in zapisnik 
komisije niso javni.



Postopek izbire izvajalcev - 7

• Odločba (28. člen)
• O izbiri in obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi

• Podlaga za sklenitev pogodbe

• Poziv k podpisu pogodbe v 8 dneh (Ne odziv 
pomeni umik vloge)

• Ugovor (29. člen)

• 8 dni od vročitve odločbe

• Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodbe z 
izbranimi izvajalci

• Odločitev o ugovoru v 30 dneh



Dolžnosti in pravica izvajalca LPŠ - 1
(31. člen)

• Izvajalci LPŠ morajo javno objaviti izračun cene 
športnega programa, za katerega prejemajo 
javna sredstva (Način in obliko predpiše minister)

• Izvajalec, ki prejema javna sredstva za zaposlitev
strokovnega delavca za programe športne vzgoje 
otrok in mladine s posebnimi potrebami, športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, šport invalidov in šport 
starejših, lahko sklene pogodbo le z izobraženim 
strokovnim delavcem



Dolžnosti in pravica izvajalca LPŠ - 2

• Športni programi, ki so v celoti financirani iz 
javnih sredstev, so za udeležence brezplačni.

• V primeru delnega sofinanciranja športnih 
programov iz javnih sredstev, mora izvajalec LPŠ 
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno 
zmanjšati.

• Finančna sredstva, ki jih izvajalec LPŠ prejme za 
izvedbo športnega programa, se smejo porabiti 
samo za stroške izvedbe športnega programa, za 
katerega so namenjeni. 



Prednostna uporaba javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi 

(71.člen)
1. Programi športa, ki jih izvajajo v okviru 

obveznega in razširjenega programa vzgojno 
izobraževalni zavodi

2. Športna društva, ki izvajajo letni program 
športa

3. Športna društva, ki ne izvajajo letnega 
programa športa imajo pa status društva v 
javnem interesu imajo prednost pred drugimi 
uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa 
športa



Postopek nadzora
• Inšpektor za šport, ki pri opravljanju inšpekcijskega 

nadzora ugotovi kršitve določb zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov  ima poleg pravic in 
dolžnosti, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski 
nadzor tudi pravico in dolžnost da:

• Odredi odpravo ugotovljenih nepravilnosti , v kolikor 

• LPŠ ni v skladu z NPŠ in zakonom

• Športno društvo, izvajalec LPŠ, za izvajanje 
nacionalnega programa nima pod enakimi pogoji 
prednosti pri uporabi javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in 
uporabniki.



Povzetek
• Bistvene spremembe, ki jih je glede na dosedanji 

zakon, obstoječe pravilnike LS in dosedanjo prakso 
prinaša nov ZŠpo – 1 so:

• Določa postopek javnega razpisa

• Zavezuje k upoštevanju NPŠ 

• Določitev meril za izbiro programov

• Opredelitev športnika (starostna meja 12 let, 
vključenost v uradni tekmovalni sistem) 

• Opredelitev vrhunskega športa

• Ločeni programi športne rekreacije in športa starejših

• Namenskost javnih sredstev

• Dolžnost prejemnikov javnih sredstev


