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Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 14. člena Zakona o državnem 
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 94/07 - Odl. US, 
95/09 - Odl. US in 21/13 - ZFDOF), Statuta občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik 
MO Velenje, št. 13/06, 13/10, 20/11, 1/13), Poslovnika Občinskega sveta občine 
Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MO Velenje, št. 4/07, 12/11) in Pravil za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta (Ur. vestnik MO Velenje, št. 11/02), na 21. 
redni seji, dne 2.10.2017

IZVOLIL PREDSTAVNIKA 
V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA 

DRŽAVNEGA SVETA

Predstavnik občine Šmartno ob Paki v volilnem telesu za izvolitev 
člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov iz 6. 
volilne enote na  splošnih volitvah članov Državnega sveta 22. 
novembra 2017 je:

1. ROBERT CRNJAC

Številka: 0413-0001/2017-3
Datum: 2.10.2017
                                                          

                                                župan Občine Šmartno ob Paki
                                      Janko KOPUŠAR, univ.dipl.ekon.,l.r.

Tehnični popravek 

Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v občini Šmartno ob 

Paki za programsko obdobje 2015-
2020
1. člen

V 1. alineji 6. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob 
Paki za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni vestnik MOV, 
št. 10/2015) se iz 
“ pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
so v primerih ukrepov po členih 14 in 28 Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del 
obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost 
primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin (v nadaljevanju:upravičenec)”

zaradi predloga Komisije za kmetijstvo spremeni v 

“pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
so v primerih ukrepov po členih 14 in 28 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter v lasti oziroma 
zakupukmetijskazemljišča na območju občine in opravljajo 
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje (v nadaljevanju:
upravičenec)”

2. člen
Tehnični popravek se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 331-0002/2015-01-01
Datum: 2.10.2017

                     župan Občine Šmartno ob Paki
                                      Janko KOPUŠAR, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 in nadaljnje spremembe), Zakona o 
društvih ( Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 21. redni seji dne 2.10.2017 sprejel 
 

PRAVILNIK 
o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in  

organizacij v Občini Šmartno ob Paki 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za 
sofinanciranje izvajanja dejavnosti in programov društev in organizacij (kulturna, turistična, humanitarna, 
socialna in druga), ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine Šmartno ob Paki (v 
nadaljevanju: Občina). 
(2) Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov društev se zagotovijo v proračunu občine.  
 
(3) Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti in programov na področjih kmetijstva in športa se ureja s 
posebnimi pravilniki, zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika.  
(4) Prav tako po tem pravilniku ni predmet sofinanciranja redna dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, ki se 
sofinancira po posebni pogodbi. 
 

II. UPRAVIČENCI 
 

�. člen 
(upravičenci) 

(1) Upravičenci do sofinanciranja dejavnosti in programov so društva in organizacije, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- da imajo sedež in področje delovanja v Občini Šmartno ob Paki oziroma imajo sedež izven občine, 
imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Šmartno ob Paki, njihove dejavnosti pa prispevajo 
k družbenemu življenju občanov Občine Šmartno ob Paki; 

- da so vpisani v register opravljanja dejavnosti iz 1. člena najmanj 2 leti od datuma objave javnega 
razpisa; 

- da opravljajo neprofitno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco članstva; 
- da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za naslednje leto; 
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu, razen za 

izvajalce, ki se prvič prijavijo na javni razpis, 
- ki za sofinanciranje dejavnosti in programov v tekočem letu niso podali prijave na druge javne razpise 

občine Šmartno ob Paki, kar se potrdi s podpisom izjave, 
- druga merila, navedena v javnem razpisu. 

 
4. člen 

(prepoved večkratnega financiranja iste dejavnosti) 
(1)  Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi izvedenega javnega razpisa sofinancirala 

dejavnosti in programe društev in organizacij v posameznem letu, vendar le, če, na ta javni razpis 
prijavljena enaka dejavnost oziroma program, ne bo že sofinancirana na podlagi ostalih javnih razpisov, 
ki jih izvaja občina (prepoved večkratnega financiranja iste dejavnosti oziroma programa).  

 
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 

 
5.  člen 

(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo za posamezno leto s sklepom imenuje župan.  
Komisija o svojem delu vodi zapisnik.  
 
(2)  Naloge komisije so:  
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  
- ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),  
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- pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu ter v tem pravilniku,  
- priprava predloga razdelitve sredstev,  
- vodenje zapisnikov o svojem delu. 
 

�. člen 
(javni razpis) 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo in s tem pravilnikom komisija izvede javni razpis.  
 

(2) Javni razpis mora vsebovati:  
- ime in naslov naročnika,  
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
- predmet javnega razpisa,  
- navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na javni razpis,  
- navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,  
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,  
- navedbo meril za vrednotenje dejavnosti,  
- 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 javnega razpisa,  
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu.  

 
(3) Dokumentacija javnega razpisa mora vsebovati:  

- razpisne obrazce,  
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,  
- informacijo o dostopnosti do pravilnika, druge pogoje in merila,  
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  

 
7. člen 

(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Sprejemanje vlog opravi občinska uprava v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.  
 
(2) Obravnavajo se samo v roku posredovane vloge in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.  
 
(3) Komisija po poteku roka za sprejem vlog ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti.  
 
(4) O obravnavanju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:  
- kraj in čas obravnave dospelih vlog,  
- imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,  
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu prispetja vlog,  
- ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije. 
 
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
 

8. člen 
(dopolnitev vlog) 

(1) Na podlagi zapisnika o obravnavi vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.  
 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.  
 

�. člen 
(sklep o izbiri) 

(1)  Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa izda tajnik občinske uprave sklep o financiranju 
upravičenca.  
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10. člen 
(pritožbeni postopek) 

(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po 
prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za vrednotenje vlog.  

 
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O 
dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.  
 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v 
roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.  
 
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi upravičenci.  
 

11. člen 
(pogodba z izbranimi upravičenci) 

(1) Z izbranimi upravičenci župan sklene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov društva. V 
pogodbi se opredeli:  
- naziv in naslov financerja ter upravičenca,  
- vsebino in obseg dejavnosti,  
- čas realizacije dejavnosti,  
- višino dodeljenih sredstev,  
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije     v primeru 

neizvajanja,  
- način nakazovanja sredstev upravičencu,  
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji po pogodbi,  
- določilo, da upravičenec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši        pogodbena 

določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,  
- druge medsebojne pravice in obveznosti.  
 

1�. člen 
( sofinanciranje programov izjemne pomembnosti) 

(1) Župan sme izjemoma, iz sredstev splošne proračunske rezervacije ali proračunske postavke podpora 
društvom, dodeliti sredstva za sofinanciranje za posamezen program ali projekt, tudi brez javnega razpisa, 
če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati.  

 
 

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
1�. člen 

(spremljanje izvajanja dejavnosti) 
(1) Upravičenci so dolžni izvajati dejavnost najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti 
za izbrano področje v skladu z javnim razpisom. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena oziroma so bili ob prijavi navedeni neresnični podatki, je prejemnik 
sredstev dolžan sredstva vrniti v občinski proračun. Nadzor izvaja občinska uprava. 
 
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI  

1�. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov 
društev v Občini Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 6/2013, 20/2015).  

 
15. člen 

(veljavnost Pravilnika) 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 039-0004/2017  
Datum: 2.10.2017 

                                                                              župan Občine Šmartno ob Paki: 
                                                                                         Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r. 
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Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 
in 15/03-ZOPA), 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. 08. 2014) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, 
št. 6/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 21. redni  seji dne 2.10.2017 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za 
uresničevanje javnega interesa v okviru letnega programa športa v Občini Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: 
občina).  
 
(2) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu občine.  
 
(3) Višina sredstev, namenjenih za vzdrževanje športnih objektov ni predmet tega javnega razpisa. 
 

�. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 

(1) Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa in izvedbenem načrtu nacionalnega 
programa športa in se uresničujejo tako, da se:  
- zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje letnega programa športa 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.  
 

�. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 

(1) Izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku so:  
- športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji;  
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja; 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in     neprofitne; 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 
športu; 
- športniki posamezniki.  
 

�. člen 
(pravica do sofinanciranja) 

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

a.) športna društva, zveze športnih društev, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu 
- so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti,  
- izvajajo športne programe, namenjene občanom, 
- zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,  
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki 
se prvič prijavijo na javni razpis, 
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o doseženih rezultatih, 
- urejeno evidenco članstva, 
- druga merila, navedena v javnem razpisu. 
 
b). zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 
športu 
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- imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini, 
- imajo prijavljene dejavnosti pri pristojnem registru najmanj dve (2) leti 
- zagotovljene vse pogoje za opravljanje dela v športu,  
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki 
se prvič prijavijo na javni razpis, 
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o doseženih rezultatih, 
- druga merila, navedena v javnem razpisu. 
 
c). športniki posamezniki. 
- imajo stalno prebivališče v občini,  
- so registrirani kot člani posameznega športnega društva najmanj dve (2) leti, 
- imajo status športnika, 
- da so izkazali namensko porabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu, razen za izvajalce, ki 
se prvič prijavijo na javni razpis, 
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter o doseženih rezultatih, 
- druga merila, navedena v javnem razpisu. 
 

5. člen 
(prepoved večkratnega financiranja iste dejavnosti) 

(1)  Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi izvedenega javnega razpisa sofinancirala 
dejavnosti in programe posameznikov, društev in organizacij v posameznem letu, vendar le, če, na ta javni 
razpis prijavljena enaka dejavnost oziroma program, ne bo že sofinancirana na podlagi ostalih javnih 
razpisov, ki jih izvaja občina. 

 
 
II. VSEBINSKE DOLOČBE  
 

�. člen 
(opredelitev področij športa) 

(1) V skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev 
za vse izvajalce iz proračuna občine se lahko sofinancirajo naslednja področja športa:  
1. ŠPORTNI PROGRAMI:  
1.1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
1.�. Kakovostni šport  
1.�. Vrhunski šport  
1.�. Športna rekreacija  
  
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila«.  
 
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij letnega programa športa so določeni merila, ki vsebujejo:  
- navedbo športnih področij, ki so predmet sofinanciranja in ki jih opredeljuje nacionalni program športa,  
- obseg športnih področij,  
- kriterije vrednotenja posameznih področij. 
 
Merila za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.  
 

7. člen 
(letni program športa) 

(1) Letni program športa je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu 
opredeljena kot javni interes občine. Letni program športa pripravi občinska uprava. 
 
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu in razpoložljiva proračunska sredstva v lokalnem športu se v 
letnem programu športa določi:  
- področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema letni program športa, sofinancirajo iz 
občinskega proračuna,  
- obseg in vrsto dejavnosti,  
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,  
- morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje letnega programa športa.  
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(3) Letni program športa sprejme Občinski svet, ki mora pred tem pridobiti soglasje k Letnemu programu 
športa s strani pristojne regijske pisarne OKS-ZŠZ.  
 

8. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo za posamezno leto s sklepom imenuje župan. 
Komisija o svojem delu vodi zapisnik.  
 
(4) Naloge komisije so:  
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  
- ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),  
- pregled in ocena vlog na podlagi meril, navedenih v javnem razpisu ter v tem pravilniku,  
- priprava predloga izvajalcev letnega programa športa in izbranih dejavnosti,  
- vodenje zapisnikov o svojem delu. 
 

�. člen 
(javni razpis) 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom in sprejetim letnim programom športa komisija izvede 
javni razpis.  

 
(2) Javni razpis mora vsebovati:  
- ime in naslov naročnika,  
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
- predmet javnega razpisa,  
- navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na letni program športa,  
- navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,  
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,  
- 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 javnega razpisa,  
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu.  
 
(3) Dokumentacija javnega razpisa mora vsebovati:  
- razpisne obrazce,  
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,  
- informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa v občini,  
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  

 
10. člen 

(postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Sprejemanje vlog opravi občinska uprava v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.  
 
(2) Obravnavajo se samo v roku posredovane vloge in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.  
 
(3) Komisija po poteku roka za sprejem vlog ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti.  
 
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:  
- kraj in čas obravnave dospelih vlog,  
- imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,  
- naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,  
- ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.  
 



                         9. oktober 2017URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 21-2017

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.  
 

11. člen 
(dopolnitev vlog) 

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, 
katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.  
 
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.  
 

1�. člen 
(sklep o izbiri) 

(1)  Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa izda tajnik občinske uprave sklep o izbiri 
izvajalca programa.  
 

1�. člen 
(pritožbeni postopek) 

(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po 
prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in pogoji za vrednotenje področij.  
 
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O 
dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.  
 
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v 
roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.  
 
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci letnega programa športa.  
 

1�. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa) 

(1) Z izbranimi izvajalci letnega programa športa župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa. V pogodbi se opredeli:  
- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,  
- vsebino in obseg dejavnosti,  
- čas realizacije dejavnosti,  
- višino dodeljenih sredstev,  
- 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 letnega programa športa po pogodbi,  
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši  pogodbena določila, 

ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,  
- druge medsebojne pravice in obveznosti.  
 
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

15. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 

(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 
pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.  

 
1�. člen 

(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost 

pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki. 
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III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI  
17. člen 

(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
 
(1)  Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 18/2013, 2/2015).  

 
18. člen 

(veljavnost Pravilnika) 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 610-0002/2017 
Datum: 2.10.2017 

 

 

                                                                              župan Občine Šmartno ob Paki: 
                                                                                         Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r. 

 

 
 
 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE  
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI 
 
VSEBINA DOKUMENTA  
 
V Pravilniku so opredeljeni izvajalci letnega programa športa, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo 
pravico do sofinanciranja.  
 
Vrednost področja športa predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na javnem razpisu 
oddanih prijav. Merila se v času trajanja postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati. Finančna vrednost 
vsakega področja športa predstavlja zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena 
(izračunana) glede na v letnega programa športa predvidena sredstva.  
 
Financiranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet javnega razpisa, kot je opredeljen v 9. 
členu tega Pravilnika, pač pa se na osnovi sprejetega letnega programa športa financirajo iz proračuna občine  
 
STRUKTURA DOKUMENTA  
 
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:  

 splošno opredelitvijo področja po nacionalnem programu športa ter  
 predstavitvijo kriterijev vrednotenja.  

 
POSEBNI POGOJI  
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna občine 
veljajo naslednji pogoji:  

 izvajalci lahko svoje tekmovalce oziroma člane prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga 
prijavijo in izvajajo. Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se 
morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma izobraževalnega sistema (niso sofinancirani s strani 
pristojnega ministrstva),  

 višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu občine  
 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov občina ne sofinancira stroškov 

hrane, pijače in hotela ter stroškov zbora članov,  
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 programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi teh meril in kriterijev. 
 

MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA 

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN  
VRHUNSKI ŠPORT  
 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov 
za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi 
vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge 
zahteve Nacionalnega programa športa.  
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader ali najem objektov, vadbe, tekmovanja in priprave.  

 najem objekta strokovni kader vadbe, tekmovanja in 
priprave 

NAZIV PROGRAMA 
  

št.ur št.točk št.ur št.točk št.ur št.točk 

vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 

60 60 60 60 60 60 

 
Vrednost točke (T) = 

višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 
skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 

�. KAKOVOSTNI ŠPORT  
 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do 
naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. 
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.  
Lokalna skupnost sofinancira delovanje športnih društev in organizacij, strokovni kader ali najem ter 
vzdrževanje objektov, ki niso v lasti Občine Šmartno ob Paki.   

 
 najem objekta strokovni kader člani delovanje 

NAZIV PROGRAMA št.ur št.točk št.ur št.točk št.članov št.točk št.let št.točk 

kakovostni šport 1200 1200 1200 1200 1-50 
51-100 
101 in več 

1 
� 
� 

�-5 
�-10 
11 in 
več 

5 
10 
15 

 
Vrednost točke (T) = 

višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 
skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 

 
 
�. VRHUNSKI ŠPORT  

 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili 
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred 
objavo javnega razpisa navedeni kot člani športnega društva s stalnim prebivališčem v občini in so s svojimi 
športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Obvezna 
priloga je izpis ali potrdilo OKS. 
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 najem objekta strokovni kader vadbe, tekmovanja in 

priprave 
NAZIV PROGRAMA 
  

št.ur št.točk št.ur št.točk št.ur št.točk 

vrhunski šport 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 

Vrednost točke (T) = 
višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 

skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 

 

�. ŠPORTNA REKREACIJA  
 
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir 
raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe 
človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na 
rekreativnih tekmovanjih.  
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno ter 
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.  
Lokalna skupnost sofinancira celoletne programe, ki jih izvajajo posamezne organizacije.  

 
 celoletni programi člani delovanje 

NAZIV PROGRAMA št.ur št.točk št.članov št.točk št.let št.točk 

športna rekreacija 60 60 1-50 
51-100 
101 in več 

1 
� 
� 

�-5 
�-10 
11 in več 

5 
10 
15 

 
Vrednost točke (T) = 

višina sredstev v proračunu namenjenih sofinanciranju posameznemu sklopu programov 
skupno število točk vseh predlagateljev za posamezni sklop programov 
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Na  osnovi  Odloka o priznanjih in nagradah občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 09/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/ 06 in 13/2010) je Občinski svet Občine 
Šmartno ob Paki na    redni 21.  seji dne 2. 10. 2017 sprejel naslednji 

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki 

v letu 2017

I.
GRB  Občine Šmartno ob Paki prejme
- OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA 
za uspešno delo in izjemne  dosežke na področju projektnega 
dela

PLAKETO Občine Šmartno ob Paki  prejmejo
- Avguština Lukač
za dolgoletno aktivno delo v društvu ZB za vrednote NOB

- Cveto Glojek
za dolgoletno prizadevno delo v gasilskem društvu in vaški 
skupnosti

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine  Velenje.

Številka : 012-0002/2017-3
Datum: 2. 10. 2017

                                                župan Občine Šmartno ob Paki
                                        Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.                      

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
7/2015-UPB1) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki  na svoji 21. redni seji 
dne 2.10.2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o priznanjih in nagradah Občine 
Šmartno ob Paki

1. člen
Spremeni se 3. odstavek 6. člena Odloka o priznanjih in 
nagradah Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
9/2013) tako, da se glasi:

»Podelitev naziva »častni občan« se opravi v časovnih 
obdobjih, pri čemer mora od ene do druge podelitve preteči 
najmanj 4 leta.«

2 člen
V 14. členu se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»- pisno soglasje predlaganega kandidata«.
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.

3. člen
V 11. členu odloka se doda nova četrti odstavek, ki se glasi:
»V kolikor posamezne zadeve glede podelitve priznanj in 
nagrad niso opredeljene s tem odlokom, veljajo določbe 
javnega razpisa.«

4. člen
Vse ostale določbe navedenega odloka ostanejo 
nespremenjene.

5. člen
Ta odlok prične veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 610-0002/2013-2
Datum: 2.10.2017 

                                               
                                               župan Občine Šmartno ob Paki
                                        Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.                      
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Številka: 3505-0002/2017-5 
Datum: 04.10.2017 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni 
list RS 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012 
in 35/2013) , 33. členaZakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in 
51/10)in 7. člena Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( Ur. vestnik 
MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013)je župan Občine Šmartno ob Paki 
sprejel

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA  

OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM 
PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU (OPPN) ZA UKINITEV 

NEZAVAROVANEGA ŽELEZNIŠKEGA 
PREHODA ŠMARTNO 2 V KM 24+267 

IN IZGRADNJA NOVE POVEZOVALNE 
CESTE

1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ukinitev 
nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 
24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste, ki ga je izdelalo 
podjetje VIZURA Matko d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje.
Območje predvidenega urejanja meri približno 0,58 ha in 
obsega zemljiške parcele št. 30/1, 30/6 ter del parcel št. 8/1, 
8/8, 8/9, 13/2, 32/2, 33/1, 35/1, 37/2, 745/2 in 760/3 vse  k.o. 
Šmartno ob Paki. 

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno ob 
Paki od petka 13.oktobra 2017 do ponedeljka 13.novembra 
2017.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 
dokumenta, ki bo v sredo, 08. novembra 2017 ob 16.00 uri, v 
sejni sobi Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 
Šmartno ob Paki.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje 
pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo 
na naslov Občine Šmartno ob Paki,  Šmartno ob Paki 69, 
3327 Šmartno ob Paki  ali pa posredujejo  na elektronski  
naslov obcina.smartno@siol.net (v rubriko »zadeva« obvezno 
navesti ključne besede »OPPN ukinitev prehoda in izgradnja 
povezovalne ceste«) do konca javne razgrnitve. Rok za oddajo 
pripomb  poteče zadnji dan javne razgrnitve 13.novembra 2017 
do 12 ure.

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge 
podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 08. 
novembra 2017.

5. člen
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo 
Občina Šmartno ob Paki zavzela stališče, ki ga bo objavila na 
oglasni deski Občine in na spletni strani Občine Šmartno ob 
Paki (www.smartnoobpaki.si).  

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne Občine Velenje  in na spletni strani Občine Šmartno 
ob Paki.
                                                                                                 
                                              
                                               župan Občine Šmartno ob Paki
                                        Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.                      
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