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Številka: 671-2/20 
Datum: 24. 02. 2020 
 
OBČINSKI SVET 
Odbor za družbene dejavnosti 
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo 
 
Zadeva:  LETNI PROGRAM ŠPORTA V LETU 2020 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018 – ZNOrg),  
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-

2023 (Ur. l. RS, št. 26/2014), 
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Sodražica  
- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011) 

 
I. UVOD 
 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM LETNEGA PROGRAMA 
 
V skladu s 13. členom Zakona o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018 – ZNOrg), 
Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. 
RS, št. 26/2014) in Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Sodražica se izvajanje programa športa na lokalni ravni določi z Letnim programom 
športa. Ta določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovi v proračunu 
Občine. Letni program športa je podlaga za izvedbo javnega razpisa v letu 2020. 
 
2. OCENJA STANJA 
 
Občina Sodražica v vsakoletnem poračunu zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov 
športa. Sredstva se dodelijo na podlagi letnega programa športa z javnim razpisom in na 
osnovi meril in kriterijev določenih v odloku. 
 
3. CILJI 
 
Cilj sprejetja letnega programa špota je zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev 
športnih programov in s tem spodbujanje športne dejavnosti v občini ter povečanje števila 
udeležencev v programih športa. 
 
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 
 
Sredstva iz proračunske postavke 18062 Sofinanciranje programov športa, konto 412001 
Tekoči tr. nepr. Org. in ustanovam - ŠPORT v višini 20.000,00 EUR se razporedijo za: 
1. Športne programe 11.500,00 EUR, in sicer za:  

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
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1.1.1. Promocijski športni programi - 2.000,00 EUR. 
1.1.2. Celoletni športni programi - 1.000,00 EUR 
1.1.3. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih - 500,00 EUR 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 1.500,00 
EUR 

1.3. Kakovostni šport - 4.500,00 EUR 
1.4. Športna rekreacija - 1.500,00 EUR 
1.5. Šport starejših - 500,00 EUR 

 
2. Organiziranost v športu 

2.1. Delovanje športnih društev – 6.000,00 EUR 
 

3. Športne prireditve in promocija športa 
3.1. Druge športne prireditve - 2.500,00 EUR 

 
II. OBRAZLOŽITEV 
 

Letni program športa, ki se bo sofinanciral v občini Sodražica v letu 2020, je sestavljen iz 
naslednjih področij športa: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 
1. 1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter 
športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. 
Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in 
mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih 
tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 

1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno 
izvajajo v zavodih VIZ, so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), 
Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se programi izvajajo v 
okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za 
šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 
 

1.1.2. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (ŠVOM 
prostočasno) potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke (do 15 let) in 
mladino (do 18 let). Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih 
pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti 
le strokovni kader. Sofinancirajo se programi netekmovalnega značaja za otroke in mladino, 
ki se izvajajo na območju občine Sodražica oz. za občane občine Sodražica. 
 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT  
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so po Zakonu o 
športu (Ur. l. RS, št. 29/17) športni programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so 
namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja. 
 
1.3. KAKOVOSTNI ŠPORT  
Kakovostni šport so po Zakonu o športu (Ur. l. RS, št. 29/17) programi priprav in tekmovanj 
športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
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pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. 
 
1.4. ŠPORTNA REKREACIJA  
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) 
s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje), ohranjanja zdravja 
in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.  
 
1.5. ŠPORT STAREJŠIH  
Šport starejših predstavlja športno-rekreativno dejavnost ljudi nad doseženim 65. letom 
starosti. 
 
2. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  
 
2.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja 
občanov. Na lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev, ki 
prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. 
 
3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:  
 
3.1. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE  
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne 
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki se odvijajo na teritoriju občine, 
imajo večletno tradicijo in kontinuiranost ter upoštevajo trajnostne kriterije oz. so usmerjene 
k zviševanju števila športno dejavnega prebivalstva.  
 
Sprejem letnega programa športa je namreč predpogoj za objavo javnega razpisa. Na 
podlagi sprejetega proračuna in letnega programa športa komisija, ki jo imenuje župan, 
pripravi in izvede javni razpis za izvajalce programov. Na osnovi predloga komisije, odločbo o 
izbir ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa, izda pristojni organ 
občinske uprave. Zoper odločbo je možno podati ugovor najkasneje v roku osem dni po 
prejetju odločbe. O ugovoru odloča župan. 
Z izvajalci se po končanem razpisu sklene pogodba o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa.  
 

III. PREDLOG SKLEPA 
 
Po obravnavi predlagam, da Občinski svet Občina Sodražica sprejme naslednji  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Letni program športa za leto 2020. 
 
 
 
 
Pripravila:        Župan Občine Sodražica  
Petra Marn             mag. Blaž Milavec l.r. 
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IV. BESEDILO LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018 – ZNOrg) 
in 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športna v Občini 
Sodražica (Ur. l. RS, št. ____) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011) je 
občinski svet občine Sodražica na svoji _. redni seji, dne_________sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE SODRAŽICA ZA LETO 2020 
 

1. člen 
(vsebina) 

Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter skladno z razvojnimi načrti in 
razpoložljivimi sredstvi proračuna se z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v 
Občini Sodražica (v nadaljevanju: Odlok) in tem letnim programom športa (v nadaljevanju: 
LPŠ) v Občini Sodražica (v nadaljevanju: občina) za leto 2020 določi: 

 programe in področja športa, ki se v letu 2020 sofinancirajo iz občinskega proračuna,  
 obseg sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa. 
 

2. člen 
(izvajalci LPŠ) 

V proračunu občine se v letu 2020 zagotovijo sredstva za področja športa, ki jih izvajajo 
izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu 
Odloka. 
 

3. člen 
(področja športa) 

V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednja področja 
športa: 
 
1. Športne programe  

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
1.1.1. Promocijski športni programi   
1.1.2. Celoletni športni programi  
1.1.3. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih  

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
1.3. Kakovostni šport  
1.4. Športna rekreacija  
1.5. Šport starejših  

 
2. Organiziranost v športu 

2.1. Delovanje športnih društev  
 

3. Športne prireditve in promocija športa 
3.1. Druge športne prireditve  

 
4. člen 

(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 
2020, in sicer: 
 

Področje športa Sredstva  

ŠPORTNI PROGRAMI 
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Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  

- Promocijski športni programi 2.000,00 EUR 

- Celoletni športni programi 1.000,00 EUR 

- Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 500,00 EUR 

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport 

1.500,00 EUR 

- Kakovostni šport 4.500,00 EUR 

- Športna rekreacija 1.500,00 EUR 

- Šport starejših 500,00 EUR 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU   

Delovanje športnih društev  6.000,00EUR 

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  

Športne prireditve lokalnega pomena 2.500,00 EUR 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA: 20.000,00 EUR 

 
5. člen 

(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva za izvedbo področij športa po LPŠ (3. člen) zagotovila na osnovi izvedbe 
javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 
 

6. člen 
(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2020 bo občinska uprava v skladu z določili Odloka 
izvedla postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 
2020. 
 

7. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. Če se med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova 
dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, se v interesu športa pripravi predlog 
prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.  
 

8. člen 
(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 
2020. 
 

9. člen 
(vsebinska povezanost) 

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2020, se uporabljajo določila Odloka. 
 

10. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani 
www.sodrazica.si in na oglasni deski Občine Sodražica. 
 
Datum: 24. 02. 2020 

 
Župan Občina Sodražica 

Mag. Blaž Milavec l.r. 

http://www.sodrazica.si/

