
 
 

OBČINA 
ŽALEC 

ŽUPAN 
 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 64 20, f: 03 713 64 64  

  
 

Številka: 007-0013/2022  
Datum:      08. 03. 2022 
 

O B Č I N S K E M U  S V E T U  O B Č I N E  Ž A L E C  
 
 
ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec 
športnikom za športne dosežke 
 

NAMEN:  Obravnava in sprejem pravilnika. 
 

OCENA STANJA: V Občini Žalec imamo veliko vrhunskih športnikov, ki 
dosegajo vrhunske rezultate na višjem športnem 
nivoju, kot je državno ali evropsko prvenstvo. 
Predvsem je potrebno izpostaviti športnike, ki 
dosežejo medalje na poletnih oziroma zimskih 
olimpijskih igrah, tako v kolektivnih kot individualnih 
športih. Dobitniki medalj z olimpijskih iger so odlični 
ambasadorji in promotorji Občine Žalec tako v 
Sloveniji kot širše. Vrhunske športnike je potrebno 
ceniti in jih zaradi njihovega doprinosa k nadaljnjemu 
razvoju športa v občini tudi ustrezno nagraditi. 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Ker do sedaj v Občini Žalec ni bilo pravne podlage za 
tovrstne nagrade, smo pripravili pravilnik in merila, na 
podlagi katerih je športnik iz občine Žalec, ki na 
olimpijskih igrah osvoji medaljo, upravičen do 
denarne nagrade Občine Žalec. 
 

NAČELA IN CILJI:  S pravilnikom Občina Žalec ureja določitev denarnih 
nagrad in izplačevanje le-teh športnikom za izjemne 
dosežke na olimpijskih igrah. Športnik je upravičen do 
denarne nagrade za športne dosežke na olimpijskih 
igrah, in sicer za prvo mesto v višini 3.000 €, za drugo 
mesto v višini 2.750 € in za tretje mesto 2.500 € 
 

FINANČNE POSLEDICE: V letu 2022 je za izplačilo nagrad po tem pravilniku 
namenjenih 5.750 €, ki so zagotovljena na proračunski 
postavki 18101 Mednarodna športna tekmovanja. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
  

POROČEVALEC: Predlog odloka bo na seji obrazložila mag. Nataša 
Gaber Sivka, vodja Urada za negospodarske javne 
službe. 
 

DELOVNO TELO, KI 
OBRAVNAVA AKT OZIROMA 
GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Gradivo bo na svoji seji obravnaval Odbor za 
negospodarske javne službe (predsednik Slavko 
Ivezić) 
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OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
ODBORU ZA NEGOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE, tu 
 
 
 
 
ZADEVA:  PREDLOG PRAVILNIKA O DENARNIH NAGRADAH OBČINE ŽALEC 

ŠPORTNIKOM ZA ŠPORTNE DOSEŽKE 
 
Spoštovani, 
 
v prilogi vam posredujemo predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec 
športnikom za športne dosežke z obrazložitvijo za obravnavo na redni seji Občinskega 
sveta Občine Žalec, ki bo 16. 3. 2022. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
"Občinski svet Občine Žalec sprejme Pravilnik o denarnih nagradah Občine 
Žalec športnikom za športne dosežke v predlagani vsebini."     
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Obrazložitev, 
- Predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke. 

 
Posredovano: 

- članom Občinskega sveta Občine Žalec, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- članom Odbora za negospodarske dejavnosti, objava na spletni strani Občine Žalec, 
- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 
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PREDLOG PRAVILNIKA O DENARNIH NAGRADAH OBČINE ŽALEC  
ŠPORTNIKOM ZA ŠPORTNE DOSEŽKE 

 
OBRAZLOŽITEV 

 
I. Pravni temelj 

 
Pravni temelj za sprejem Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne 
dosežke je 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve 
javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine, 74. člen Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), ki opredeljuje velike mednarodne 
športne prireditve ter 20. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17), ki opredeljuje 
pristojnosti Občinskega sveta Občine Žalec za sprejemanje aktov.   

 
I. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 
Športniki iz občine Žalec nas pogosto razvajajo s svojimi velikimi uspehi na različnih mednarodnih 
tekmovanjih. Poleg podpore navijačev in lokalne skupnosti se ob največjih uspehih spodobi, da jih 
lokalna skupnost nagradi tudi z denarno nagrado. V Občini Žalec imamo veliko vrhunskih 
športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate na višjem športnem nivoju, kot je državno ali evropsko 
prvenstvo. Predvsem je potrebno izpostaviti športnike, ki dosežejo medalje na poletnih oziroma 
zimskih olimpijskih igrah, tako v kolektivnih kot individualnih športih. Dobitniki medalj z olimpijskih 
iger so odlični ambasadorji in promotorji Občine Žalec tako v Sloveniji kot širše. Vrhunski šport 
ima značaj javne dobrine, pa ne zgolj zaradi promocije občine. Vrhunski športni dosežki 
dokazujejo, da znamo in zmoremo. Vrhunske športnike je potrebno ceniti in jih zaradi njihovega 
doprinosa k nadaljnjemu razvoju športa v občini tudi ustrezno nagraditi. Športnik v zameno za 
finančna sredstva daje občini priložnost za promocijo (predstavitev gospodarstva, turizma, 
kulture, navezovanje stikov, imidž občine ipd.) in uveljavitev. Šport je pomembno javno dobro, 
zato je smiselno, da ga občina spodbuja in financira, saj ponuja tudi povsem objektivne koristi, 
ker ohranja zdravje občanov, ki se ukvarjajo s športom in zato posledično tudi niža stroške za 
zdravstvo.  

Ker do sedaj v Občini Žalec ni bilo pravne podlage za tovrstne nagrade, smo pripravili pravilnik in 
merila, na podlagi katerih je športnik iz občine Žalec, ki na olimpijskih igrah osvoji medaljo, 
upravičen do denarne nagrade Občine Žalec. 
 
  

II. Poglavitne rešitve  
 
S pravilnikom Občina Žalec ureja določitev denarnih nagrad in izplačevanje le-teh športnikom za 
izjemne dosežke na olimpijskih igrah, ki so na podlagi 74. člena Zakona o športu opredeljene kot 
velike mednarodne športne prireditve, če so v času, ko je nastal rezultat, državljani Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Žalec, registrirani v tekmovalni sistem nacionalne 
panožne zveze in tekmujejo v kategorijah od dopolnjenega 15. leta starosti do vključno članske 
kategorije.  
 
Športnik je upravičen do denarne nagrade za športne dosežke na olimpijskih igrah, in sicer: 

- za doseženo 1. mesto (zlato odličje) v višini   3.000 €, 
- za doseženo 2. mesto (srebrno odličje) v višini  2.750 €, 
- za doseženo 3. mesto (bronasto odličje) v višini  2.500 €. 
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Na podlagi 107. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – odl. US, 24/12, 
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 
63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) se dohodnine ne plačuje od nagrad za izjemne dosežke na 
športnem področju, če jih izplača samoupravna lokalna skupnost, če ne gre za redni dohodek ali 
za dohodek za opravljeno delo oziroma storitev in če je bil prejemnik nagrade izbran kot 
nagrajenec brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na razpis oziroma v postopku izbora 
nagrajenca. 
 
Pravilnik opredeljuje postopek za pridobitev denarne nagrade in sicer tako, da vlogo poda športnik 
na obrazcu s priloženim dokazilom, da je registriran v tekmovalni sistem nacionalne panožne 
zveze in z dokazilom o osvojenem prvem, drugem ali tretjem mestu na olimpijskih igrah za 
preteklo ali tekoče koledarsko leto. Za odpiranje vloge, pregled popolnosti vloge in odločitev o 
vlogi z izdajo odločbe je pristojen urad Občine Žalec, zadolžen za področje športa, tj. Urad za 
negospodarske javne službe. Na odločbo je dovoljena pritožba v roku 15. dni od vročitve. O 
pritožbi odloča župan. Predmet pritožbe pa ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge. 
 
V končni določbi je določeno, da pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 154. člena Ustave RS, ki določa, 
da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po 
objavi, če v njem ni določeno drugače.  
 
 

III. Ocena finančnih posledic 
 
Predlagan pravilnik ima finančne posledice. V letu 2022 je za izplačilo nagrad po tem pravilniku 
namenjenih 5.750 €, ki so zagotovljena na proračunski postavki 18101 Mednarodna športna 
tekmovanja.  

 
Pripravil: 
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Predlog 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), 74. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – 
ZDeb) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Ur. l. RS, št. 29/13, 23/17), je Občinski svet Občine Žalec 
na svoji _____ seji, dne ___________  sprejel naslednji 
 

P R A V I L N I K 
o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne dosežke 

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

S tem pravilnikom Občina Žalec ureja določitev denarnih nagrad in izplačevanje le-teh športnikom 
za izjemne dosežke na področju športa.  
 

2. člen 
(upravičenci in tekmovanje, za katerega se izplačujejo nagrade) 

 

Do denarne nagrade je upravičen športnik za športne dosežke na olimpijskih igrah, če je v času, 
ko je nastal rezultat: 

- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Žalec, 
- registriran v tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze, 
- tekmuje v kategorijah od dopolnjenega 15. leta starosti do vključno članske kategorije. 

 
3. člen 

(merila za dodelitev nagrade) 
 

(1) Športnik je upravičen do denarne nagrade za športne dosežke na olimpijskih igrah, in sicer: 
- za doseženo 1. mesto (zlato odličje) v višini   3.000 €, 
- za doseženo 2. mesto (srebrno odličje) v višini  2.750 €, 
- za doseženo 3. mesto (bronasto odličje) v višini   2.500 €. 

 
(2) Denarna nagrada športniku se obdavči kot drug dohodek skladno z zakonom, ki ureja področje 
dohodnine.  
 

4. člen 
(postopek za pridobitev nagrade) 

 

(1) Vlogo za denarno nagrado poda športnik na obrazcu s priloženim dokazilom, da je registriran v 
tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze in dokazilom o javno priznanem uspehu za preteklo 
ali tekoče koledarsko leto. 
 
(2) Odpiranje vloge, pregled popolnosti vloge in odločitev o vlogi obravnava pristojni javni 
uslužbenec Občine Žalec, zadolžen za področje športa. V primeru popolne vloge javni uslužbenec 
oceni vlogo na podlagi meril za dodelitev nagrade iz 3. člena tega pravilnika. Odločbo o dodelitvi 
denarne nagrade oziroma o zavrnitvi vloge izda pristojni urad občinske uprave, ki pokriva področje 
športa. Na obe odločbi je dovoljena pritožba v roku 15. dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge. 
 

5. člen 
(končna določba) 

 

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-0013/2022 
 
 
 
 Žalec, Žig 

Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 
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