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NAZIV AKTA: Letni program športa v Občini Dobje za leto 2019
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj:
 Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
 Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje (ur. L. RS št. 66/2014)

II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme
občina. Opis vsebin in obseg financiranja posameznih programov se določi na
podlagi Nacionalnega programa športa v Letnem programu športa Občine Dobje.
Letni program športa ter merila za vrednotenje programov športa sprejme občinski
svet na predlog župana po sprejetju vsakoletnega proračuna.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg
in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se
zagotovijo v državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnostih.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se
zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:





















interesna športna vzgoja otrok in mladine,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
športna dejavnost študentov,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
športna rekreacija,
šport invalidov,
šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne panoge (v nadaljnjem besedilu:
nacionalne panožne športne zveze) in drugih asociacij v športu ter izvedba
njihovih programov,
informatika v športu,
znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
informiranje o športu v medijih,
založniška dejavnost v športu,
propagandna dejavnost v športu,
razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
eksperimentalni programi v športu in
mednarodna dejavnost v športu.

III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu občine Dobje za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 33/2019), s čimer je vzpostavljena podlaga za sprejem letnega programa športa
Občine Dobje v letu 2019. Letni program športa je obvezen programski dokument
občine, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in
vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki so
zagotovljena v občinskem proračunu.
Letni program športa se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev
za sofinanciranje programov športa v Občini Dobje za leto 2019.
IV. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA
S sprejetjem Letnega programa športa ni pričakovati neposrednih finančnih posledic,
saj je višina sredstev za namene opredeljene v letnem programu športa že določena
z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019.
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OBČINA DOBJE
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika
o sofinanciranju športa v Občini Dobje (Ur.l. RS, št. 66/2014) je Občinski svet Občine Dobje
na svoji 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOBJE ZA LETO 2019
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraževalnega programa:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni
lokalne skupnosti se izvajajo naslednji programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov
za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti,
posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno
gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
Pri programih, ki so financirani deloma tudi s strani države, se sofinancira razlika, ki je
ne zagotovi država.
Občina Dobje bo v letu 2019 sofinancirala interesno športno vzgojo predšolskih otrok za
programa Zlati sonček in Naučimo se plavati v okvirni višini 500,00 EUR.
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta
starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti
se izvajajo programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni
programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna
skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na
občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20
urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80 – urnih programov na
skupino z največ 20 otroki na objekt.
Pri programih, ki so financirani deloma tudi s strani države, se sofinancira razlika, ki je
ne zagotovi država.
Občina Dobje bo v letu 2019 sofinancirala interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok v
okvirni višini 1.600,00 EUR.
- Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati

prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih
določi nacionalna panožna športna zveza,
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni
stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in
tekmovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira
vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Občina Dobje v letu 2019 ne bo sofinancirala športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport.
- Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Na ravni
lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje
oseb s posebnimi potrebami.
Občina Dobje v letu 2019 ne bo sofinancirala športne vzgoje mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80 urni programi vadbe na skupino z
največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za
socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira
tudi strokovni kader.
Občina Dobje bo v letu 2019 sofinancirala športno rekreacijo v obliki dodeljenih števil ur
brezplačne uporabe vadbenega objekta (telovadnica in igrišče OŠ Dobje) v okvirni višini
2.000,00 EUR.
3. Kakovostni in vrhunski šport
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in
športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih
športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih kakovostnega športa lahko financira
najemnina objekta za 320 ur programa, kategorizacija, doseženi športni rezultati
članskih ekip oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s posebnimi
potrebami.
Program vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni
lokalne skupnosti se pri programih vrhunskega športa lahko sofinancira najemnina objekta za
do 1200 ur programa, kategorizacija in zavarovanje športnikov.
Občina Dobje bo v letu 2019 sofinancirala kakovostni in vrhunski šport v okvirni višini 150,00
EUR.
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

in

Občina Dobje v letu 2019 ne bo sofinancirala izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
5. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih
opredeljuje 72. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Občina Dobje v letu 2019 ne bo sofinancirala občinskih in medobčinskih prireditev.
6. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na lokalno ravni lahko
združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svojo osnovno delovanje potrebujejo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko
sofinancirajo iz proračuna lokalnih skupnosti.
Občina Dobje bo v letu 2019 sofinancirala delovanje društev na lokalni ravni v okvirni višini
950,00 EUR.
7. Športni objekti (povezava Športna rekreacija)
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno opremljene in urejene površine in
prostori) se gradijo in posodabljajo javni športni objekti. Sredstva se zagotavljajo iz
proračunske postavke Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov (telovadnica, igrišče).
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