
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

PREDLOG SPREMEMBE PREDLOGA ZAKONA O ŠPORTU  
(EVA: 2013-3330-0161) 

 
 
Z njim predlagamo, da se spremeni časovni okvir sprejetja letnega programa športa tako, da se ga sprejme 
najkasneje s sprejetjem občinskega proračuna. 
 
Prvi  odstavek 12.člena se spremeni tako, da se  glasi: 
 
12.člen (letni program športa na lokalni ravni) 
 
(1. )Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni določi občinski svet, z letnim programom 
športa, ki ga sprejme najkasneje s sprejetjem občinskega proračuna. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Zakonodajalec v predlaganem 12. členu Zakona o športu ureja letni program športa na lokalni ravni, torej 
lokalni skupnosti nalaga vsebino in postopek sprejema letnega programa športa. 

V prvem odstavku predlaganega 12. člena zakonodajalec določa rok za sprejem letnega programa športa, 
ki je v prvotnem predlogu najkasneje (kar!) 45 dni po sprejetju občinskega proračuna. Pozdravljamo, da je 
določen rok za sprejem letnega programa športa, sploh ker se v občinah pojavljajo različne prakse 
sprejema. A tako dolgo časovno obdobje, ki ga ima občina za sprejem letnega programa na voljo, ni 
primeren niti ni vzdržen za postopek sofinanciranja  nevladnih organizacij s področja športa. 

Letni program športa v občini je namreč eden izmed pravnih podlag, za sofinanciranje programov in 
dejavnosti na področju športa. Občine javne razpise kot način sofinanciranja nevladnih organizacij na 
športnem področju objavljajo v izrazito različnih časovnih obdobij, velikokrat zelo pozno v novem 
koledarskem letu. Le redke objavljajo javne razpise predčasno, tj pred sprejetjem občinskega proračuna. 

Veliko nevladnih organizacij v športu je tako že sedaj, vsako leto, postavljenih v negotovost glede objave 
razpisa, v negotovost glede možnosti sofinanciranja. Težje načrtujejo svoje aktivnosti, tako je velikokrat 
pod vprašajem začetek novih športnih aktivnosti, nadaljevanje že utečenih. Nemalokrat je na ta račun 
kakšen tečaj tudi prekinjen oziroma po zmožnostih posameznih nevladnih organizacija, zagata rešena z 
ogromno prostovoljskega dela.  

Ni malo občin v Sloveniji, ki v prvih mesecih novega koledarskega leta razglasijo t.i. Obdobje začasnega 
financiranja občine, ko še niso sprejele novih občinskih proračunov. Sprejetje večletnih občinskih 
proračunov pa je v  Sloveniji prej izjema kot pravilo.  

Tako v obdobju začasnega financiranja občine v praksi ne razpisujejo novih razpisov in posledično  
nevladne organizacije na objave javnih razpisov čakajo tudi do meseca marca ali še kasneje (v povprečju je 
v osrednjeslovenski regiji največ razpisov objavljenih v mesecih januar, februar, marec (analiza za leto 
2013)).  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Nato poteče še najmanj mesec dni, ki je namenjenih objavi javnega razpisa. In navsezadnje nevladna 
organizacija šele maja/junija izve rezultate oziroma višino sofinanciranja. Kar pa je odločno prepozno za 
razvoj kakršnihkoli novih programov, nadgraditev starih.  

V praksi tako prihaja do tega, da športna društva ob tako negotovem sofinanciranju njihovih programov, 
ki pa so za lokalno skupnost v javnem interesu, preprosto prenehajo delovati. S tem se, sploh v manjših 
lokalnih skupnosti, napravlja velika škoda za prebivalstvo, saj sta športno udejstvovanje in razvoj športa 
za prebivalce in sam razvoj občine zelo pomembna. 

Če se občinam dopusti, da letni program športa sprejmejo najkasneje 45 dni po sprejetju občinskega 
proračuna to pomeni, da bodo tako javni razpisi objavljeni  najmanj dva meseca kasneje in bo negotovost 
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s športom v lokalnih skupnosti, še podaljšana. 

Na podlagi podane obrazložitve, s katero smo želeli pokazati, kako zelo je pomembno, da je letni program 
športa v občini sprejet čim prej, ne pa čim kasneje, predlagamo, da se v predlogu zakona prvi odstavek 
spremeni tako, da se glasi: Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni določi občinski svet, z letnim 
programom športa, ki ga sprejme najkasneje s sprejetjem občinskega proračuna. 

 

                                        Petra Cilenšek 
                                    Stičišče NVO osrednje Slovenije 

 

 


