PRAVILNIK
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni
v Mestni občini Koper
(neuradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Mestne občine Koper določa postopek, pogoje in merila za
vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v Mestni občini Koper na podlagi določil Zakona o športu in
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
2. člen
Izvajalci športnih programov v Mestni občini Koper so:
- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz.
športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;.
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne;
- vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
- univerza;
- študentske organizacije.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega
pravilnika pod naslednjimi pogoji:
-

-

da imajo sedež v Mestni občini Koper;
da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja;
da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o
udeležencih v posameznem programu.
4. člen

Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le
na podlagi prijave na vsakoletni javni razpis, ki ga lahko izvede Javni zavod za šport MO
Koper.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Sofinancira se naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna
dejavnost;
11. Delovanje občinske športne zveze ali javnega zavoda, ki izvaja organizacijske storitve
na področju športa v Mestni občini Koper;
12. Priznanja športnikom in športnim delavcem;
13. Športne prireditve;
14. Izgradnja in vzdrževanje javnih in športnih objektov, stroški funkcionalnega
obratovanja ter nabava in obnova opreme.
Pri sofinanciranju zgoraj navedenih vsebin se upošteva proračunske možnosti in načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov pod enakimi pogoji.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi k
temu pravilniku.
Razdelitev sredstev namenjenih upravljanju, tekočemu in investicijskemu vzdrževanju
športnih objektov, v katerih se izvaja letni program športa, je urejena v posebnem pravilniku.

III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
6. člen
Pristojni organ Mestne občine Koper vsako leto objavi javni razpis za izbor programov, ki se
jih bo sofinanciralo iz občinskega proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
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Razpisna dokumentacija je sestavljena iz razpisnih obrazcev, navodil in Pogojev, meril in
normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, po potrebi pa tudi
drugih sestavnih delov.
Natančen potek javnega razpisa, rok oddaje prijav, rok odločitve o prijavah in ostali
pomembni podatki za izvedbo javnega razpisa bodo opredeljeni v objavi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v lokalnem časopisu.
7. člen
Prijave na javni razpis iz prejšnjega člena tega pravilnika se vložijo na sedežu Mestne občine
Koper.
Predlog izbora programov in predlog sklepa za razdelitev razpoložljivih proračunskih
sredstev za športne programe pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje Župan
Mestne občine Koper in je sestavljena iz treh (3) članov, najkasneje v 30 dneh od sprejetja
občinskega proračuna.
Strokovna komisija lahko na osnovi strokovne ocene predlaga v program sofinanciranja tudi
programe, ki so za Mestno občino Koper pomembni in zanimivi.
K predlogu komisije lahko poda svoje mnenje strokovni svet za šport. V kolikor ne poda
svojega mnenja v 8 dneh, se šteje, da na predlog komisije nima pripomb.
Predlog izbora programov in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev komisija
preda v sprejem Županu Mestne občine Koper.
8. člen
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev programov
športa v Mestni občini Koper se pogoji in merila iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika
ne smejo spremeniti.
IV. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
9. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev
na ustreznih postavkah občinskega proračuna Mestne občine Koper na področju športa.
Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, se
določa na tri načine:
•
•
•

v točkah;
v povračilu dejanskih stroškov;
v vrednosti ure najema vadbenih prostorov.
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Vrednost točke je različna po posameznih programih in se določi vsako leto posebej. Višina
vrednosti točke se določi v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke iz katere
se navedena sredstva črpajo.
Dejanski stroški se povrnejo za tiste programe in v tisti višini oziroma do tistega odstotka
stroškov, kot je to pri posameznem programu ali nalogi določeno, vendar največ do višine v
ta namen predvidenih proračunskih sredstev.
Vrednost ure najema vadbenih prostorov je odvisna od cene ure najema le-tega po ustreznem
ceniku. Kandidat na javni razpis mora predložiti najemno pogodbo ali izjavo podpisano s
strani najemodajalca, kateri vadbeni prostor bo uporabljal za vadbo. Na podlagi najemne
pogodbe ali izjave bodo v skladu s priloženimi merili povrnjeni stroški določenega števila ur
najema.
10. člen
Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi sofinancirajo po dvanajstinah glede na
višino dodeljenih sredstev v preteklem proračunskem letu. Po izvedbi javnega razpisa se
sredstva poračunajo.
V primeru, da se izvajalec ne prijavi na javni razpis ali v tekočem letu ni izbran za izvajalca,
mora v roku 30 dni po izdaji sklepa o izboru programov in delitvi razpoložljivih sredstev
vrniti vsa prejeta sredstva v proračun Mestne občine Koper.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
11. člen
Pogodbe, ki jih Mestna občina Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper skleneta z
izbranimi izvajalci športnih programov za tekoče koledarsko leto, morajo vsebovati:
-

ime ali firmo, naslov ali sedež, davčno in matično številko ter bančni račun izvajalca;
vsebino in obseg programa;
čas realizacije programa;
pričakovane dosežke;
višino sredstev za dogovorjene športne programe iz občinskega proračuna za tekoče
leto;
rok izplačila sredstev;
roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski
porabi sredstev;
ostale medsebojne pravice in obveznosti.

Odobrena sredstva se praviloma nakazujejo v dvanajstinah.
Sredstva namenjena plačilu stroškov vadbenega prostora se lahko na podlagi sklenjene
asignacijske pogodbe med izvajalcem, Mestno občino Koper, Javnim zavodom za šport
Mestne občine Koper in najemodajalcem, nakažejo slednjemu.

12. člen
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V petnajstih dneh po prejemu pogodbe iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izvajalci
športnih programov vrniti podpisane izvode pogodbe Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Koper.
V primeru, da izvajalec ne spoštuje roka iz prejšnjega odstavka tega člena, se ga pisno
pozove k vrnitvi podpisanih izvodov pogodbe.
Če izvajalec v roku petnajst dni od dneva prejema pisnega poziva iz prejšnjega odstavka tega
člena ne dostavi pristojnemu organu podpisanih izvodov pogodbe, se šteje, da je izvajalec
odstopil od prijave na javni razpis.
VI. DOLŽNOSTI IZVAJALCA
13. člen
Izvajalec je dolžan:
-

izvajati dogovorjeni program v skladu s pogodbenimi določili;
namensko uporabljati prejeta proračunska sredstva;
oddati v pogodbeno določenih rokih poročila iz 16. člena tega pravilnika;
posredovati pristojnemu organu dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa;
izpolnjevati ostale pogodbene obveznosti prevzete na podlagi pogodbe iz 12. člena
tega pravilnika.

VII. NADZOR
14. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov izvajata Javni zavod za šport Mestne občine
Koper in Urad za družbene dejavnosti in razvoj mestne občine Koper.
Nadzor se izvaja z rednimi napovedanimi obiski, ki se izvršijo najmanj enkrat v koledarskem
letu in z nenapovedanimi obiski.
Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, ki ga podpišeta strokovni delavec Javnega
zavoda za šport Mestne občine Koper ali Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper in izvajalec, oziroma strokovni delavec, ki v imenu izvajalca izvaja program.
Vsak podpisnik prejme en izvod zapisnika.
V primeru, da strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka ob obisku ugotovi, da se program
ne izvaja ali se ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi, se o tem
pisno opozori izvajalca.
V primeru, da kljub pismenem opozorilu, izvajalec ne začne izvajati programa oziroma ne
začne izvajati programa kot je bil opredeljen v pogodbi iz 12. člena tega pravilnika, se ustavi
sofinanciranje ali zmanjša obseg sofinanciranja.
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15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih določenih s
pogodbo iz 12. člena tega pravilnika predložiti poročila, in v primerih, ko je to določeno s
pogodbo, tudi dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da izvajalec programa ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v
določenem roku, se sofinanciranje takoj ustavi.
Sofinanciranje se ustavi ali se njegov obseg zmanjša tudi v primeru, da iz oddanega poročila
izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.
Tak ukrep se izvede, če tudi po pisnem opozorilu izvajalec ne začne pravilno izvajati
programa.
16. člen
V naslednjih primerih mora izvajalec v občinski proračun vrniti že nakazana sredstva z
zakonitimi zamudnimi obrestmi:
•
•
•

če je bila na podlagi nenapovedanega obiska opravljenega na podlagi 15. člena tega
pravilnika, ugotovljena nenamenska poraba nakazanih sredstev iz občinskega
proračuna;
če izvajalec ni oddal poročila iz 16. člena tega pravilnika;
če iz oddanega poročila iz 16. člena tega pravilnika izhaja nenamenska poraba
nakazanih sredstev iz občinskega proračuna.
17. člen

V primerih iz prejšnjega člena tega pravilnika, ko je izvajalec zavezan k vrnitvi sredstev v
poračun Mestne občine Koper in v primeru iz tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika,
izvajalec ne more pridobiti sofinanciranja na podlagi tega pravilnika v naslednjem
proračunskem letu.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika se uporablja enak postopek, kot za
sprejem le tega.

19. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih
programov v Mestni občini Koper.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.
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Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave, št.
2/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah.

Št.: K0153-1/2002
Koper, 7. marca 2002

ŽUPAN
MESTNE OBČINE KOPER

Št.: K65-18/2003
Koper, 18. decembra 2003

ŽUPAN
MESTNE OBČINE KOPER

Številka: K1053-3./2002
Datum: 14. julija 2005

ŽUPAN
MESTNE OBČINE KOPER
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