Vprašanja in odgovori
»Model pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini«
•

Ali so občine dolžne upoštevati model pravilnika, ki ga je predstavil OKS-ZŠZ?

Model pravilnika je pripravljen, kot pomoč občinam. Občine so avtonomne pri pripravi svojih pravilnikov.
•

Kateri so ključni elementi modela pravilnika OKS-ZŠZ?

Uveljavitev vloge civilne športne sfere pri pripravi, sprejemanju, spremljanju in izvedbi ''Letnega programa športa''.
Opredelitev IZVAJALCEV in pravice do sofinanciranja (Zakon o športu).
Opredelitev PODROČIJ športa (Nacionalni programu športa 2014 - 23).
•

Ali obstaja zakonska podlaga za »začasno sofinanciranje« področja športa?

Državni zbor je konec novembra 2015 potrdil novi Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 in s tem tudi
amandma k 33. členu, ki občinam dovoljuje tudi predplačila pri občinskih razpisih. Gre za možnost, ne pa za obvezo,
zato bo od društev po občinah odvisno ali jo bodo izkoristila ali ne.
•

Ali lahko občine zahtevajo osebne podatke o udeležencih programov ob razpisu.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov lahko občina osebne podatke zahteva šele po izboru prijavljenih
programov oz. po sklenitvi pogodbe z izvajalci.
•

Ali naj občine pri financiranju programov upoštevajo domicilnost/rezidenčnost udeležencev programov?

OKS-ZŠZ se zavzema za financiranje programov neodvisno od domicilnosti/rezidenčnosti sodelujočih v programih.
•

Je smiselno, da se določi minimalni delež proračuna, ki bi ga morali nameniti za šport?

OKS-ZŠZ se ne zavzema za določitev minimalnega deleža! Vsaka občina naj določi sredstva glede na razvitost in
prioritete, ki jih na področju športa uskladi s svojimi društvi in klubi.

•

Kako ravnati v primeru, ko občina ne pridobi soglasja športne zveze k ''Letnemu programu športa''?

V pravilniku je smiselno opredeliti tudi neko časovno obdobje, do katerega je potrebno pravilnik uskladiti s športno zvezo.
V kolikor v občini ni vzpostavljene športne zveze, potem lahko to nalogo prevzame medobčinska športa zveza ali
občinska športna zveza nosilka regijske pisarne OKS-ZŠZ.
•

Ali je treba razvrščati športne panoge glede na uspešnost, pomen za kraj, razširjenost?

Smiselno je, da občina v sodelovanju z civilno športno sfero pripravi strategijo razvoja športa v občini in na osnovi te
določi prioritetna športna področja, ki jih želi razvijati.
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