Na podlagi 16. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, 29/17), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št.
26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 73. člena
Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/18) je Občinski svet občine Ruše
na __. redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI RUŠE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok podrobneje določa izvajalce posameznih programov v okviru letnega programa
športa (v nadaljevanju LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja
LPŠ v občini Ruše (v nadaljnjem besedilu: občina), način sklepanja in vsebino pogodb o
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad temi pogodbami.
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(uporaba okrajšav)
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
JR – javni razpis,
LPŠ – letni program športa,
NPŠ – nacionalni program športa,
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza,
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez,
OPP – osebe s posebnimi potrebami,
OŠZ – občinska športna zveza,
ŠVOM – športna vzgoja otrok in mladine,
KŠ/VŠ – kakovostni šport/vrhunski šport,
IŠP – individualne športne panoge,
KŠP – kolektivne športne panoge,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite,
MOK – Mednarodni olimpijski komite,
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja.
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3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu
s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in LPŠ in se uresničujejo tako, da se:
 zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih
športa,
 načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine
za šport v naravi.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
 športna društva,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva v Občini Ruše,
 zavodi, zasebniki ter druge organizacije in ustanove, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 organizacije invalidov, ki izvajajo športne programe za invalide.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
športnega programa.
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki
izvajajo javno veljavne programe.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 da imajo sedež v občini Ruše in pretežno delujejo na njenem območju, razen društev,
ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v občini Ruše;
 da so najmanj 1 leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za
izvajanje športnih programov ter jih najmanj v letu pred objavo javnega razpisa tudi
dejansko izvajajo,
 da imajo za prijavljeno dejavnost:
a. zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti) in prostorske (lastni
objekti ali sklenjena najemna pogodba) pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
b. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov
in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 da izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno
v obsegu najmanj 60 ur, razen v primerih ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih
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programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače
opredeljen. V kolikor društvo ne izvaja športnih programov in organizira mednarodno
prireditev, mu ni potrebno izvajati programa iz predhodnega stavka in se prireditev kljub
temu sofinancira,
imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in/ali zveze športnih društev), s poravnano letno članarino, ter evidenco o
udeležencih programa,
s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju občine, razen v primeru, da jih
zaradi objektivnih razlogov ne morejo,
da trenirajo s svojimi selekcijami na območju občine, razen v primeru, da zaradi
objektivnih razlogov ne morejo,
da imajo v vsaki selekciji, ki se sofinancira, vsaj 70% občanov občine Ruše,
niso na drugih razpisih občine oziroma iz drugih proračunskih postavk občine pridobili
sredstev za iste programe,
imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do
občine,
so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnih razpisov na
področju športa iz preteklih let,
dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave
rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij
javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(opredelitev področij športa)

Za uresničitev javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob
upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna
občine sofinancirajo naslednja področja športa:

-

1. PROGRAM ŠPORTA
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
obštudijske športne dejavnosti,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov,
športna rekreacija
šport starejših.
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
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Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje letnega programa športa v Občini Ruše«.
Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določena merila, pogoji in kriteriji, ki
vsebujejo:
 navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
 obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
 kriterije vrednotenja posameznih področij,
 razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost, lokalni pomen športa in
konkurenčnost v programih športa otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, programih kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov.
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni
del tega odloka.
7. člen
(LPŠ)
LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu
opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske
in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
 področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo
z občinskega proračuna,
 obseg in vrsto dejavnosti,
 višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
 morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ. Za podajo mnenja ima
OŠZ en mesec časa. V kolikor OŠZ ne poda mnenja v enem mesecu, se LPŠ sprejme brez
njenega mnenja.
8. člen
(komisija za izvedbo JR)
Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena
iz predsednika in najmanj dveh članov.
Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije. V kolikor se
komisija na prvi seji ne dogovori, kdo bo predsednik, ga s sklepom določi župan.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev,
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v
svaštvu do vštetega drugega kolena, razen, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že
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prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije osebe, če obstajajo druge
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom
mandata in imenuje novo komisijo.
Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je
predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se iz
komisije izloči, kar se evidentira v zapisniku. O tem se nemudoma obvesti župana, ki presodi,
ali so izpolnjeni pogoji za izločitev.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o
poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev komisije je
potrebna navadna večina.
Naloge komisije so:
 preverjanje pravilnosti ovojnic, odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost), beleženje morebitnih pomanjkljivosti, zahtevanje
dopolnitev formalno nepopolnih vlog, pregled popolnih vlog,
 pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, ki so sestavni del odloka
in ki so navedeni v razpisni dokumentaciji,
 priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
 pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
 vodenje zapisnikov o svojem delu,
 priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka,
 priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo
oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava oziroma druga
pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
9. člen
(izvedba javnega razpisa)
Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa se izvede kot javni razpis.
Sklep o začetku javnega razpisa sprejme župan, s katerim določi predmet sofinanciranja,
predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom, in besedilo
javnega razpisa.
Občina Ruše po potrjenem LPŠ objavi javni razpis, v katerem opredeli vsebino programov, ki
jih bo sofinancirala.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
JR mora vsebovati:


ime in sedež izvajalca razpisa,
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pravno podlago za izvedbo JR,
predmet JR,
navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
navedbo meril za vrednotenje področij športa,
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
datum in način odpiranja vlog,
rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo informacije in dvignejo razpisno
dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo,
informacijo o razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
 razpisne obrazce,
 navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
 informacijo o dostopnosti do Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v
občini ter druge pogoje in merila,
 vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(vloge)
Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis. Vloga, ki ni označena v
skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način
elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti naročniku razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede
na način oddaje.
Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih in zložene po vrstnem redu, ki je določen v
JR.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
- podatke o vlagatelju,
- navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira,
- navedbo vadečih po posameznih športnih programih,
- opis načrtovanih programov,
- druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
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Do izteka roka za prijavo lahko vlagatelj dopolnjuje svojo prijavo.
11. člen
(postopek izvedbe JR)
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Vloga je
formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in vsa obvezna dokazila – priloge.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
 kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
 predmet javnega razpisa,
 imena navzočih članov komisije,
 naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
 ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo
manjkajoče dokumentacije,
 sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo prisotni člani komisije.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, naročnik razpisa zavrže s sklepom.
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen
(dopolnitev vlog)
Komisija v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste vlagatelje, katerih prijave ne
vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne prijave), da jih
dopolnijo. Vlagatelji lahko svoje dopolnitve posredujejo tudi elektronsko. Rok za dopolnitev, ki
ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni, se določi v pozivu.
Formalno nepopolne prijave, ki jih vlagatelji v postavljenem roku ne dopolnijo, pristojni organ
s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena pritožba ni dovoljena.
13. člen
(odločba o izbiri)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih
pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo,
ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa
športa.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega
so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa
športa se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali
področje letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.
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Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
Na podlagi predloga komisije naročnik razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja
ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa.
14. člen
(pritožbeni postopek)
Zoper odločbo je možno podati ugovor pri naročniku razpisa v roku 8 dni po prejemu odločbe.
Predmet ugovora ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ občine Ruše.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
15. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani občine.
16. člen
(pogodba z izbranim izvajalcem JR)
Ob izdaji odločbe se izbranemu prijavitelju pošlje pogodbo o sofinanciranju LPŠ občine Ruše
s pozivom k podpisu. Izbrani prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku osmih
dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če se v roku osmih
dni od prejema prijavitelj ne odzove, pogodbe ne vrne podpisane oziroma ne vloži ugovora
zoper odločbo, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
Po pravomočnosti odločbe izvajalec razpisa z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo, ki
vsebuje najmanj:
– podatke obeh pogodbenih strank (naziv, naslov, davčna številka, številka
transakcijskega računa, podatki o pooblaščenih osebah za podpis pogodbe in
drugi podatki),
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa,
– višino odobrenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter
predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
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–
–

določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo
krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
(začasno sofinanciranje)

Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa
sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju. Dokument se lahko sklene
samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem
letu, je prijavljen na javni razpis in je vložil zahtevo po začasnem financiranju.
Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja
skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje
dejavnosti v preteklem letu.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
18. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izbrani prijavitelji postanejo s podpisom pogodbe iz prejšnjega člena izvajalci LPŠ, zato so
dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa
nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja
občinska uprava.
Za spremljanja izvajanja programov športa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno
osebo ali strokovno organizacijo.
19. člen
(dolžnosti izvajalcev LPŠ)
Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ v občini, je dolžan javno objaviti
izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva.
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnike brezplačni. V
primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora
izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
Izvajalec LPŠ mora v pogodbenem roku pristojnemu organu predložiti vsebinsko in finančno
poročilo o izvedbi športnih programov.
Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo za izvedbo posameznega športnega
programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo porabiti samo
za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni. Izvajalec LPŠ predloži
dokazila (računi, pogodbe ipd.) o namenski porabi sredstev pristojnemu organu.
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Izvajalec LPŠ je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o vseh spremembah, ki utegnejo vplivati
na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, takoj oziroma najkasneje v roku deset dni,
odkar je zanje izvedel. Na podlagi obvestila, kakor tudi na podlagi na drugačen način
ugotovljenih dejstev, lahko občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera,
sklene z izvajalcem LPŠ aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in uveljavi sankcije iz
naslednjega člena.
Izvajalec LPŠ mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma v projektnih
aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce, na javno viden način seznaniti javnost, da je
dogodek sofinanciran s strani občine Ruše. Prav tako mora z logotipom občine opremiti
publikacije in druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih uporablja.
Izvajalec LPŠ, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem
javnem razpisu.
20. člen
(izguba pravice do sofinanciranja)

Izvajalec LPŠ izgubi pravico do sofinanciranja in je v roku, ki ga določi pristojni organ, dolžan
vrniti vsa morebitna že prejeta sredstva od dneva nakazila do dneva vračila, če:
-

-

pogodbenega programa sploh ni pričel izvajati,
je z izvajanjem prenehal ali ga izvaja na način, ki ni skladen s pogodbo,
je sredstva v celoti ali deloma porabil v nasprotju s pogodbo,
kateri izmed strokovnih delavcev, ki izvajajo športni proces, ne izpolnjuje, ali med letom
preneha izpolnjevati pogoje za delo po Zakonu o športu;, je v postopku javnega razpisa
ali med izvajanjem pogodbe navajal neresnične ali pomanjkljive podatke in je to vplivalo
na dodelitev sredstev oziroma financiranje,
ni zagotovljena raba slovenskega jezika skladno s 56. členom Zakona o športu,
ni obvestil pristojnega organa o morebitnih statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na
pravico do sofinanciranja,
ni oddal poročila (končnega oziroma delnega) o realizaciji programa niti v naknadnem
roku, ki mu ga je določil pristojni organ,
na pisno zahtevo pristojnega organa ne posreduje podatkov ali dokumentacije, ki se
nanaša na izvajanje odobrenih programov, namensko porabo sredstev ter nadzor
pravilnosti izvajanja pogodbe.

V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka, se v primeru, če je izvajalec
LPŠ program pred kršitvijo pravilno izvajal 30 tednov ali več, financiranje ustavi, izvajalec LPŠ
pa je dolžan vrniti le tisti del sredstev od dneva nakazila do dneva vračila, ki jih je morebiti
prejel po storjeni kršitvi. Občina lahko izvajalcu LPŠ zaračuna tudi pripadajoče zakonite
zamudne obresti.
V javnem razpisu se lahko določi tudi druge primere izgube pravice do sofinanciranja in vračila
že prejetih sredstev, če se izkaže, da je to potrebno za pravilno izvajanje LPŠ ali za
zavarovanje javnih sredstev.
V primeru napredovanj oziroma nazadovanj v tekmovalnih sistemih v okviru NPŠZ se
sofinanciranje do konca leta nadaljuje v enakem obsegu, kot je določeno s pogodbo.
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21. člen
(uporaba javnih športnih objektov in športnih površin)
Izvajalci LPŠ imajo za njegovo izvajanje, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih
športnih objektov in športnih površin pred drugimi uporabniki.
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki jo izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo
prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Občini Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 21/2002).
23. člen
(veljavnost Odloka)
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: ___________
Datum: ____________
Občina Ruše
Uroš Razpet, župan

Priloga: Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Ruše
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