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PREDLOG SKLEPOV: 
 
I. Občinski svet Občine Rogatec obravnava Odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec po skrajšanem 
postopku. 
 

II. Občinski svet Občine Rogatec sprejme Odlok o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec v 1. in 2. obravnavi. 

 
 
 
 
           Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r. 
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Številka: 007-0006/2020 
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Zadeva: Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava 
 
 
Občinska uprava Občine Rogatec je, na podlagi izvedenega rednega inšpekcijskega nadzora, 
opravljenega na podlagi Zakona o športu, v mesecu februarju in v okviru le-tega odrejenega ukrepa, ki 
Občini Rogatec do konca tega leta nalaga sprejetje Odloka o postopku za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Rogatec in uskladitev Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Rogatec, s 16. členom Zakona o športu, pristopila k ureditvi slednjega. 
 
Občina Rogatec je namreč pred sprejemom novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 
– ZNOrg in 82/20), ki je stopil v veljavo 24.6.2017, dne 26.1.2017 sprejela Pravilnik o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec (v nadaljevanju: Pravilnik). 
Pravilnik seveda iz tega razloga ni vseboval vseh določb Zakona o športu. 
 
Predlog Odloka se od obstoječega Pravilnika razlikuje v tem, da so njegova določila v celoti povzeta iz 
Zakona o športu. Do bistvenih vsebinskih sprememb iz tega razloga napram Pravilniku ni prišlo, razen 
v 5. členu Odloka, v katerem se predlaga, da je pravica do sofinanciranja vezana na neprekinjeno 
delovanje izvajalca najmanj eno leto in da morajo imeti izvajalci poravnane davčne obveznosti ter v 
črtanju začasnega sofinanciranja, glede na dejstvo, da ga Zakon o športu ne omogoča. 
 
V okviru Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Rogatec pa je 
jasneje zapisana določitev vrednosti točke in po posameznih področjih športa dodatno navedena 
merila iz 16. člena Zakona o športu, ki opredeljujejo način izbire programov in področij letnega 
programa športa. 
 
Vsebino Odloka bo obravnavalo tudi pristojno delovno telo občinskega sveta, to je Odbor za šport, 
katerega zapisnik bo članom občinskega sveta posredovan naknadno. O njegovi vsebini je sicer tekla 
beseda na Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, na seji dne 3.11.2020. 
 
Glede na to, da gre v konkretnem primeru za uskladitev Pravilnika z zakonom, in da mora biti le-ta 
sprejet kot odlok, v skladu z 81. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, 
št. 29/18) predlagamo, da Občinski svet Občine Rogatec na isti seji opravi obe obravnavi in Odlok 
sprejme po skrajšanem postopku. 
 
 
Pripravila: 
Agata Tepeš 
višja svetovalka I 
 
   Martin Mikolič, l.r. 
   ŽUPAN 
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