
VABILO  

Številka: 604-17/2017/1 

Datum: 21. 6. 2017 

 
Združenje občin  vabi na predstavitev 

 

Novosti za občine v novem Zakonu o 

športu in procesni koraki pri občinskih 

javnih razpisih 

Zakon o športu je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu 
RS in nadomešča Zakon o športu iz leta 1998. 
Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na 
področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, 
organe, ki so zanj pristojni in pogoje za opravljanje 
strokovnega dela v športu, pravice športnikov in 
športnic, javne športne objekte in površine za šport v 
naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na 
področju športa.  
 
Predstavitev novega Zakona o športu organiziramo v 
sodelovanju s pripravljavci zakona z Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport.  
Predavatelja bosta dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor 
in mag. Mojca Pečnik Ternovšek, sekretarka, ki bosta na 
praktičnih primerih, predstavila spremembe, ki jih prinaša 
nova športna zakonodaja, v razpravi pa ste vabljeni, da 
postavite aktualna vprašanja, v povezavi z novo športno 
zakonodajo. 
PROGRAM: 
 
9:30 - 10:00 – Registracija udeležencev 
10:00 – 12:00 – mag. Mojca Pečnik Ternovšek in dr. Boro Štrumbelj  
* Predstavitev Zakona o športu 
* Rešitve, ki ji nov zakon prinaša 
* Odgovori na vprašanja 

KJE? DVORANA 

DRŽAVNEGA 

SVETA, ŠUBIČEVA 

4, LJUBLJANA 

KDAJ? 29.8. 2017 

od 10.00 do 14:00 

PLAČILO GRADIVA 

30€  za  občine 

članice ZOS 

90€ za občine, ki 

niso članice ZOS 



VABILO  

 
12:00 – 12:20 – ODMOR 
 
12:20 – 13:00 - Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije, Nataša 
Ahačič,  univ. dipl. pravnica, državna notranja revizorka 
*        Obvezna in priporočljiva procesna dejanja v zvezi s postopkom dodelitve 

transfernih sredstev preko občinskega javnega razpisa 

* Poudarki najpogostejših ugotovljenih nepravilnosti pri občinskih javnih razpisih 

* Odgovori na vprašanja 
 
SEMINAR JE NAMENJEN zaposlenim na občinah, zaposlenim na upravnih enotah, 
posameznikom, ki delujejo v športnih organizacijah, klubih in društvih, športnih 
zvezah, ravnateljem osnovnih in srednjih šol. 
 
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si  ali 
na fax: 01/230 63 36. 
 
Vabimo vas tudi, da pripravite čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujete 

in jih predhodno pošljete na info@zdruzenjeobcin.si. 

 
Vljudno vabljeni! 
 

Združenje občin Slovenije 
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