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Datum: 29. 12. 2017 
 
Na podlagi 9. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vodice (Uradno glasilo Občine 
Vodice, št. 10/2015)  in Sklepa o izvedbi rednega nadzora Nadzornega odbora Občine Vodice 
(5. seja Nadzornega odbora Občine Vodice, 7. 12. 2015), kot pooblaščenka podajam 
 
 
 

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
»Pregled postopka razpisa programa športa v Občini Vodice za leta 2015, 2016 in 

2017 ter postopek dodelitev sredstev (obravnava pritožbe)« 
 
 
 
Pooblaščenka Nadzornega odbora: 
Kot pooblaščenka Nadzornega odbora Občine Vodice za izvršitev izrednega nadzora je bila  
imenovana članica Nadzornega odbora Občine Vodice: 
 

- Andreja Rahne 
 
Organ, v katerem je bil opravljen izredni nadzor: 
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, odgovorna oseba župan Aco Franc Šuštar 
 
Predmet nadzora: 
Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Vodice je bil opravljen redni nadzor v okviru 
katerega je bil pregledan postopek razpisa programa športa v Občini Vodice za leta 2015, 2016 
in 2017 ter postopek pravilnosti dodelitev sredstev društvu TKD Koryo za leto 2015 (obravnava 
pritožbe). 
 
Namen in cilj nadzora je bil preveriti ali je Občina Vodice (v nadaljevanju OV) ravnala skladno 
z zakonskimi zahtevami v primeru priprave razpisa programa športa (v pregledanih letih) in ali 
so se sredstva dodelila skladno z razpisanim programom in pravilnikom o sofinanciranju 
izvajalcev programa športa v Občini Vodice. 
 
 
Terminski okvir opravljanja nadzora: 
Od novembra 2016 do novembra 2017, z vmesnimi večjimi prekinitvami. Usklajevanje 
poročila je potekalo v decembru 2017. 
 

 

 

OBČINA VODICE 

 

Nadzorni odbor 

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 

Tel.: 01/833 26 10 

Fax.: 01/833 26 30 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICi9Y7A9cYCFQLvFAodpWIJRg&url=http://www.vodice.si/ve-o-obini/obcinski-prazniki-in-simboli.html&ei=DxizVcDeCYLeU6XFpbAE&bvm=bv.98717601,d.d24&psig=AFQjCNHbIuRRACzyzNk1rhgREQR8hMCnng&ust=1437886856181309
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1. UVOD 
 

Nadzorni odbor je 9.11.2015 prejel pritožbo s strani TDK Koryo, Repne 31, Vodice. Pritožba se 
glasi na sklep Občinskega sveta OV (9. redna seja, z dne 1.9.2015). Pritožba je bila naslovljena 
tudi na Računsko sodišče in na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Glede na to, da 
je Nadzorni odbor ravno v tem času pripravljal program dela za leto 2016, je bila obravnava 
pritožbe vključena kot izvedba rednega nadzora za leto 2016. Zaradi drugih obveznosti je bil 
nadzor prestavljen v leto 2017. Nadzorni odbor je poleg pregleda pritožbe, preveril tudi 
celoten razpis programa športa in postopek dodeljevanja sredstev za leta 2015, 2016 in 2017. 

 

 

1.1. Predstavitev organa, ki je bil predmet nadzora 
 
Nadzor je bil opravljen pri neposrednem proračunskem uporabniku OV, Kopitarjev trg 1, 1217 
Vodice. OV samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, kot je določeno z akti občine 
in zakoni ter skrbi za gospodarski in družbeni razvoj na lokalni ravni. 
 
Organi občine so: 
 

- Župan 
- Občinski svet 
- Nadzorni odbor 

 
Občinska uprava je v postopku nadzora omogočila vpogled v vso dokumentacijo, ki je bila 
zahtevana in je v nadaljevanju tudi našteta.  
 
 

1.2. Obrazložitev nadzora 
 
Skladno z zakonom, Statutom in Poslovnikom Nadzornega odbora OV ima Nadzorni odbor 
naslednje pristojnosti: 
 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev 
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev 

 
Namen in cilj nadzora je bil preveriti ali je Občina Vodice (v nadaljevanju OV) ravnala skladno 
z zakonskimi zahtevami v primeru priprave razpisa programa športa (v pregledanih letih) in ali 
so se sredstva dodelila skladno z razpisanim programom in pravilnikom o sofinanciranju 
izvajalcev programa športa v Občini Vodice. 
 
Za dosego tega cilja so bili pregledani naslednji dokumenti: 
 

- Pritožba na sklep Občinskega sveta OV – TKD Koryo 
- Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev programa športa v OV  
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- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, s spremembami) 
- Resolucija o nacionalnem programu športa (Uradni list RS, št. 26/14) 
- Kartice finančnega knjigovodstva za leta 2015, 2016, 2017 
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v OV za leto 2015 
- Sklep – ustavitev postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa 

v OV 
- Ponovljen javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v OV za leto 2015 
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v OV za leto 2016 
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v OV za leto 2017 
- Program športa v OV za leto 2015 in ponovljen Program športa v OV za leto 2015 
- Program športa v OV za leto 2016 
- Program športa v OV za leto 2017 
- Zapisniki komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa športa v OV za leta 2015, 2016 in 2017 
- Druga dokumentacija (vloge, poročila vlagateljev o porabi sredstev) 
 

 
 

2. UGOTOVITVE 
 

2.1. Obravnava pritožbe 
 

 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je 9.11.2015 prejel pritožbo s strani TKD Koryo, Repne 31, 
Vodice. Pritožba1 se glasi na sklep Občinskega sveta OV (9. redna seja, z dne 1.9.2015), ker 
sprejet dokument Spremembe in dopolnitve letnega programa športa v OV za leto 2016 ni v 
skladu s prednostnimi usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za leta 
2014 do 2023 (v nadaljevanju NPŠ).  
 
V obrazložitvi pritožbe so natančneje pojasnjene določbe NPŠ, predvsem prednostni red 
izvajanja ukrepov, ki se izvajajo preko Letnega programa športa.  
 
Dodatno je iz pritožbe razvidno, da se je društvo TKD Koryo predhodno pritožilo tudi na sklep 
o sofinanciranju športnih programov za leto 20152, ker višina pripadajočih zneskov ni ustrezala 
pričakovanjem.  
 
OV je pritožbo obravnavala skladno s postopkom za obravnavo pritožbe. OV je pri tem 
ugotovila, da  nima dovolj podrobno razdelanih športnih programov in se posledično odločila, 
da razveljavi razpis. Na 8. redni seji Občinskega sveta OV, ki je bila 23.6.2015 so bile potrjene 
spremembe letnega programa športa v OV za leto 2015. V omenjenem dokumentu je OV 
športne programe dodatno razčlenila v naslednje kategorije: 
 

- športni program otrok in mladine - prostočasni 
- športni program otrok in mladine - usmerjeno v kakovostni in vrhunski šport 

                                                           
1 Celoten dokument (pritožba z vsemi prilogami) je priložen temu poročilu.  
2 Sklep je izdala OV, 21.5.2015, številka 034-3/2015-017 
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- športni program za odrasle - kakovostni šport 
- športni program za odrasle - vrhunski šport 
- športni program za odrasle - rekreacija 
- športni program za odrasle – starejši 

 
Poleg navedenega je ob ponovljenem razpisu prišlo tudi do spremembe v strukturi sredstev 
namenjenih za posamezni program ali projekt. Iz spodnje tabele je razvidno, da je OV 
prerazporedila 3.600 EUR iz programa športa v kategorijo za delovanje društev. Navedena 
sprememba pomeni zmanjšanje deleža športnega programa za 18 o.t.  
 
V pojasnilu gradiva za sejo Občinskega sveta OV je navedeno, da je sprememba odraz 
simulacije vlog iz preteklih let.   
 

 
 
 
 
Ugotovitev NO: 
 
NO ugotavlja, da je OV ravnala primerno glede obravnave prve pritožbe in da je v izogib 
nadaljnjim pritožbam preklicala razpis, pripravila podrobnejše kriterije in ponovno pripravila 
razpis za letni program športa za 2015. 
 
Sredstva, ki so bila dodeljena po novem razpisu, so bila skladna z razpisnimi pogoji in 
Pravilnikom. Nepravilnosti pri dodelitvi sredstev društvu TKD Koryo iz ponovljenega razpisa 
letnega programa športa za leto 2015 nismo našli.   
 
Glede usklajenosti Letnega programa športa v OV za leta 2015, 2016 in 2017 z usmeritvami 
NPŠ, mnenje podajamo v naslednjem poglavju. 
 
NO v pregledu ni preverjal resničnosti zapisa v pritožbi glede ustne komunikacije s predstavniki 
OV. V kolikor predstavniki OV, vključno z županom, dejansko komunicirajo na tak način, kot je 
to opisano v pritožbi, NO predlaga, da se v primeru prejetih pritožb nanje odgovarja izključno 
v pisni obliki. Dodatno še poudarjamo, da komunikacija, kot je bila opisana v pritožbi, ni 
primerna, predvsem pa ni primerno, da se z vlagatelji komunicira o višini dodeljenih sredstev, 
predno so izdane uradne odločbe. 
 

Skupaj v EUR Skupaj v % Skupaj v EUR Skupaj v % v EUR v o.t.

Športni program v zavodih VIZ 800,00 4 800,00 4 0,00 0

Športni program otrok in mladine - prostočasni 1.000,00 5

Športni program otrok in mladine - usmerjeno v 

kakovostni in vrhunski šport 1.600,00 8

Športni program za odrasle - kakovostni šport 1.000,00 5

Športni program za odrasle - vrhunski šport 1.000,00 5

Športni program za odrasle - rekreacija 3.400,00 17

Športni program za odrasle - starejši 400,00 2

Skupaj športni program 8.400,00 42 12.000,00 60 -3.600,00 -18

Usposabljanje/izpopolnjevanje 800,00 4 800,00 4 0,00 0

Delovanje društev 6.000,00 30 2.400,00 12 3.600,00 18

Športne prireditve in promocija 4.000,00 20 4.000,00 20 0,00 0

SKUPAJ 20.000,00 100 20.000,00 100 0,00 0

Pregled po letih in programih/projektih
leto 2015 - NOV razpis leto 2015 - STAR razpis Razlika
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2.2. Usmeritve Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za leta 
2014 do 2023 
 

NO je v okviru pregleda preveril tudi uresničevanje Resolucije o NPŠ v RS za obdobje 2014 do 
2023 v OV. V ta namen so bila preverjena dodeljena sredstva v okviru športnih programov za 
leta 2015, 2016 in 2017 glede na posamezen program in projekt.  
 
NPŠ predvideva, da v kolikor razpoložljiva sredstva v posameznem letu ne bodo zadoščala za 
udejanjanje NPŠ v letih 2014–2023 v celoti, se upošteva prednostni red izvajanja ukrepov, ki 
se sofinancirajo skozi letne programe športa, razvrščenih v dve skupini: 
 
Prva skupina: 

- Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
- Športni objekti in površine za šport v naravi 
- Športna rekreacija 
- Šport starejših 
- Vrhunski šport 
- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
- Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov 
- Delovanje športnih organizacij 
- Prostovoljno delo v športu 
- Preprečevanje dopinga v športu 
- Šport invalidov 
- Javno obveščanje o športu 
- Trajnostni vidiki v športu 

 
Druga skupina: 

- Obštudijske športne dejavnosti 
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
- Športne prireditve 
- Založništvo v športu 
- Varuh športnikovih pravic 
- Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu 
- Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa 
- Kakovostni šport 
- Muzejska dejavnost v športu 
- Športno obnašanje 
- Športni turizem 

 
Strukturo dodeljenih sredstev po letih smo primerjali s ciljno strukturo iz NPŠ za leto 2018 in 
2023. Poudarjamo, da gre za želeno strukturo, kateri se lokalne skupnosti skušajo približati, 
vendar morajo pri tem upoštevati tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti, kot to 
določa 8. poglavje NPŠ. 
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Spodnja tabela prikazuje dejansko dodeljena sredstva, ki jih je OV namenila v letih od 2015 do 
2017 za posamezen projekt oz. program ter želeno strukturo iz NPŠ (označeno z zeleno barvo).  
 

 
 
Preglednica kaže, da gre za zmanjševanje sredstev za športne programe vrhunskih športnikov, 
ki se je leta 2017, v primerjavi z letom 2015, znižal. Posebno se ta upad vidi v sredstvih, 
dodeljenih za program otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki so se v 
letu 2017, v primerjavi z letom 2015 razpolovila. Tudi sicer so vsi športni programi zmanjšujejo, 
razen programa za starejše odrasle, kjer so se sredstva v primerjanih letih podvojila.  
 
Na drugi strani se povečuje delež sredstev za delovanje društev, kar je sicer v prednostnem, 
prvem razredu NPŠ in tudi skladno z lokalno tradicijo OV, kar je tudi potrdil Občinski svet OV.  
 
Tudi sicer nekateri programi/projekti precej odstopajo od želene strukture; npr. športni 
programi za odrasle, prav tako se povečevanje ali zmanjševanje sredstev v primerjalnih letih 
gibljejo ravno nasprotno, kot to predvideva NPŠ. Bistveno odstopa tudi program – športne 
prireditve in promocija. 
 
 
OV je v zvezi s tem podala naslednjo obrazložitev: 
 
OV je NPŠ razumela kot usmeritev in priporočilo, obenem pa so pri delitvi sredstev sledili dobri 
praksi na področju športa v OV.  
 
Nadalje pojasnjujejo, da v OV deluje osem športnih društev, pet vrhunskih športnikov, s 
športom se ukvarjajo tudi v vrtcu in v šoli. Društva večinoma gojijo ljubiteljski šport, nekatera 
se ukvarjajo s športom tudi na kakovostni in vrhunski ravni.  
 
Pri postavljanju meril in kriterijev so za dodelitve sredstev podpirali spodbujanje in s tem 
financiranje množičnosti in ljubiteljske vključenosti v delovanja športnih društev. Enako 
usmeritev podpira tudi Odbor za družbene dejavnosti in Občinski svet. 
 
Glede na število članstva posledično društvom pripada večji delež iz tega naslova, nekaj iz 
naslova koliko let deluje društvo,  del pa za organiziranje prireditev za občane, za redno vadbo 
ipd. OV ocenjuje, da je kakovostni in vrhunski šport glede na število takšnih športnikov in glede 
na razpoložljiva sredstva dovolj dobro pokrit, pri čemer pa je treba poudariti, da OV nudi tudi 
brezplačno uporabo objektov. 

Skupaj v EUR Skupaj v % Skupaj v EUR Skupaj v % Skupaj v EUR Skupaj v %

Športni program v zavodih VIZ 840,00 4 800,00 4 800,00 4 2,28 3,50
Športni program otrok in mladine - prostočasni 840,00 4 800,00 4 1.000,00 5 2,28 3,50

Športni program otrok in mladine - usmerjeno v 

kakovostni in vrhunski šport 840,00 4 800,00 4 1.600,00 8 23,00 23,00

Športni program za odrasle - kakovostni šport 840,00 4 800,00 4 1.000,00 5 2,00 2,20

Športni program za odrasle - vrhunski šport 840,00 4 800,00 4 1.000,00 5 8,00 9,00

Športni program za odrasle - rekreacija 2.940,00 14 2.800,00 14 3.400,00 17 3,00 4,36

Športni program za odrasle - starejši 840,00 4 800,00 4 400,00 2 0,80 1,50

Skupaj športni program 7.140,00 34 6.800,00 34 8.400,00 42

Usposabljanje/izpopolnjevanje 840,00 4 800,00 4 800,00 4 4,00 5,00

Delovanje društev 7.980,00 38 7.600,00 38 6.000,00 30 7,00 8,00

Športne prireditve in promocija 4.200,00 20 4.000,00 20 4.000,00 20 5,30 6,50

SKUPAJ 21.000,00 100 20.000,00 100 20.000,00 100

želena struktura 

iz NPŠ 

za leto 2023

leto 2017 leto 2015leto 2016Pregled dodeljenih sredstev 

po letih in 

programih/projektih

želena struktura 

iz NPŠ 

za leto 2018
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Dodatno v OV še pojasnjujejo, da del sredstev namenijo organizaciji drugih športnih prireditev 
ter skrbijo za ustrezne pogoje z izgradnjo športne infrastrukture, ki je namenjena zdravemu 
preživljanju prostega časa vsem občanom. 
OV navaja tudi citat iz obrazložitve k spremembam Letnega programa športa za 2015:  
»Občinski svet OV je na svoji 8. redni seji dne 23.6.2015 sprejel dopolnitve in spremembe 
Letnega programa športa za leto 2015, kar se je glede na odziv športnih društev izkazalo za 
pozitiven ukrep«.  
 
Posledično je OV pripravila tudi spremembe za leto 2016, glede na dolgoletne subvencije 
športnih društvom.  
 
Ugotovitve NO: 
 
Zakon o športu v 2.členu opredeljuje:  
 
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih 
športa, ki se opredelijo v Nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih 
skupnosti, zlasti na področju: 
- športne vzgoje, 
- športne rekreacije, 
- kakovostnega športa, 
- vrhunskega športa, 
- športa invalidov. 
 
NPŠ v petem poglavju (Cilji) opredeljuje: 
 
Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je javni interes 
Republike Slovenije, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Skladno 
s poslanstvom in vizijo so temeljni cilji nacionalnega programa športa do leta 2023: 

 povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije na 70 %, 
 v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež 

redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije za 5 odstotnih točk, 
 povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne 

točke, 
 povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %, 
 obdržati število vrhunskih športnikov, 
 povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. 

 
NPŠ v osmem poglavju (Financiranje) določa usmeritve za lokalne skupnosti: 
 
Občinski sveti uvrstijo v letni program športa na predlog pristojnih organov lokalnih skupnosti 
za šport tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in 
upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti. 
 
NO meni, da OV sledi določbam zakona in da posledično ni dolžna strogo slediti ciljni 
strukturi NPŠ za dodelitev sredstev za programe oz. projekte, temveč to upošteva kot 
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usmeritve pri pripravi letnih programov dela. NO nadalje ugotavlja, da so bili letni programi 
športa pripravljeni skladno z zgoraj omenjenimi členi in usmeritvami NPŠ ter vključujejo tiste 
vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost. Letni programi športa so bili potrjeni na 
ustreznih organih OV. 
 
Posledično NO ugotavlja, da pritožba TKD Koryo, v delu, kjer se očita, da spremembe in 
dopolnitve letnega programa športa v OV za leto 2016 ni v skladu s prednostnimi 
usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za leta 2014 do 2023, ni 
utemeljena. 
 
 
Priporočila: 
Predlagamo, da OV pri pripravi Programa športa za leto 2019 in nadaljnje programe športa 
dodatno pojasni posebnosti financiranja športa v OV. Posebnosti naj se podrobneje obrazložijo 
v dokumentu (obrazložitev) ter naj se obravnavajo na seji Odbora za družbene dejavnosti in 
na seji Občinskega sveta.  
 
Glede na to, da je v letu 2017 stopil v veljavo nov Zakon o športu, predlagamo, da se 
podrobneje preverijo kriteriji za dodeljevanje sredstev in po potrebi to prilagodi, da bo skladno 
z novim zakonom in NPŠ. Vsa odstopanja je potrebno objasniti ob pripravi Letnega programa 
športa za 2019 ter z njimi seznaniti Odbor za družbene dejavnosti in Občinski svet OV. 
 
Rok izvedbe:  
Do priprave Letnega programa športa v OV za leto 2019. 
 

 

2.3. Dodeljevanje sredstev za športne programe 
 

OV za namen izvedbe postopka dodeljevanja sredstev za program športa vsako leto imenuje 
tričlansko komisijo (sklep župana) za izvedbo postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
izvajalcev Letnega programa športa v OV.  
 
Naloge komisije so: 
- izvede javni razpis,  
- določi kriterije za dodelitev sredstev, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev 

programa športa v OV,  
- odpira vloge,  
- pregleda pravilnost in popolnost prejetih vlog, 
- s pomočjo računalniške aplikacije GOL3 opravi vrednotenje športnih programov in 

projektov,  
- pripravi predlog za dodelitev sredstev po posameznih izvajalcih in programih/projektih. 
 

                                                           
3 Aplikacijo GOL je OV prvič uporabila za vrednotenje programov športa za leto 2015. Aplikacija je bila kupljena 
na osnovi ponudbe. OV je skupaj investirala v nabavo omenjene aplikacije, v višini 1.078 EUR (683 EUR v letu 
2014 in 395 EUR v letu 2015). 
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Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje programov športa v OV so določeni v Pravilniku o 
sofinanciranju programa športa v OV in jih je sprejel Občinski svet. Pripravljeni so na podlagi 
NPŠ in skladno z Izvedbenim načrtom Olimpijskega komiteja iz leta 2014.  
 
Aplikacija GOL, s katero OV vrednosti športne programe, vključuje opisane kriterije.  
Nepravilnosti pri tem nismo zasledili. 
 
V okviru nadzora so bili pregledani postopki dodeljevanja sredstev za vse vlagatelje za leta 
2015, 2016 in 2017.  
 
Ugotovitve NO: 
 
Ugotovljeno je bilo, da se korekcijski faktor ne uporablja sistematično enako za vse vrhunske 
športnike. Nekaterim športnikom je bil namreč v okviru športnih programov pri izračunu 
uporabljen korekcijski faktor 0,5, pri nekaterih pa ta korekcijski faktor ni bil upoštevan. 
Dodatni preračun pokaže, da gre za 2 primera pri katerih sta prejela preveč sredstev, in sicer 
v enem primeru 148 eur in v drugem za 98 eur. Ker gre za majhne zneske, popravka nismo 
zahtevali.  
 
Ugotovili smo tudi, da se istovrstni dogodki, ki so  pomembni za OV, enkrat ocenijo s številom 
točk, ki opredeljuje športno prireditev občinskega pomena, drugič pa kot lokalnega pomena. 
Slednje je točkovano dvakrat manj kot prireditev občinskega pomena.  
Dodatni preračun pokaže, da gre za 3 prireditve pri dveh prejemnikih sredstev, in sicer gre za 
enako razliko 49,4 EUR pri obeh prejemnikih. Ker gre za majhne zneske, popravka nismo 
zahtevali. 
 
Dodatno smo ugotovili, da ima društvo, ki ima sedež v OV, pravico do dodelitve sredstev, 
čeprav so skoraj čisto vsi člani tega društva prebivalci drugih občin. OV pri dodeljevanju 
sredstev v tem primeru postopala skladno s Pravilnikom, vendar vseeno predlagamo, da OV 
razmisli, da bi v takšnih primerih uporabila določene korekcijske faktorje. Seveda je navedeno 
potrebno opredeliti s Pravilnikom in kriterije opisati v javnem razpisu za sofinanciranje letnega 
programa športa v OV. 
 
 
Priporočila: 
Točkovanje in pravila, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev programa športa 
v OV je treba dosledno upoštevati pri vseh izvajalcih in za vse izračune.  
Predlagamo dodatno kontrolo opravljenih izračunov s strani druge osebe, ki ne sodeluje pri 
pripravi izračunov. 
 
Predlagamo, da OV razmisli o dodatnih pravilih glede financiranja društev, ki imajo sedež v OV, 
člani društva pa niso prebivalci OV. 
 
Rok izvedbe:  
Do priprave Letnega programa športa v OV za leto 2019. 
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3. MNENJE 
 

Dodeljevanje sredstev iz naslova programa športa se dodeljujejo skladno z zakonom in 
predpisi. V zvezi s tem smo sicer ugotovili manjša odstopanja, za katera je NO izdal priporočila, 
katera mora OV upoštevati pri pripravi razpisa programa športa in dodeljevanju sredstev. 
 
Nadzorni odbor izdaja pozitivno mnenje. 
 
 
Nadzor izvedla: 
Andreja Rahne, predsednica NO 
 

 
 
 
 
Prejemniki osnutka poročila: 
Rado Čuk 
Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice 
Občinski svet Občine Vodice  
 
 
 
Priloga: Pritožba 


