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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, popr. - 31/00), in 
Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2011  (Uradni list RS št. 17/11) je Občinski svet Občine 
Straža na  redni 5. seji  dne 07.04.2011 sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI  
STRAŽA ZA LETO 2011 

 
 

1. UVOD  

 
Šport je pomembna dejavnost družbe izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost 
življenja posameznika. S športom se lahko ukvarjamo neorganizirano lahko pa se združujemo v 
društvih ali drugih športnih organizacijah. 
 
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem urejanja strokovnih organizacijskih in 
upravljalnih nalog lokalnih skupnosti in države. Lokalne skupnosti kot najpomembnejši financer 
sofinanciramo predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo oz. 
adaptacijo športnih objektov.  
 
Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2011 sofinancirani iz 
občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg 
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine. 
 
Z javnim razpisom za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2011, bo zagotovljena 
možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost izvajalcev. Javni razpis objavi 
občinska uprava Občine. Podlaga za izbor programov je Pravilnik o vrednotenju športnih programov 
v občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07 in 51/10), v nadaljevanju  Pravilnik, katerega sestavni del 
so tudi Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža (v nadaljevanju: 
Merila). Z vsakim izbranim izvajalcem programa športa bo sklenjena pogodba. 
 

2. PRAVNE PODLAGE 
 
Pravne podlage za financiranje športnih programov iz proračuna so določene v Zakonu o športu in 
Pravilniku. V Zakonu o športu je med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes 
v športu tako, da: 

� zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, 

� spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
� načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte. 

 
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz 
državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Na osnovi Zakona o športu so lokalne 
skupnosti dolžne zagotavljati sredstva za dogovorjene športne programe v občini, na osnovi 
sprejetega letnega programa športa. 
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3. IZHODIŠČA IN USMERITVE 
Upoštevajoč izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v občini za leto 2011 
naslednje usmeritve:  

� Posebno pozornost bomo posvetili interesnim in tekmovalnim programom za otroke in 
mladino, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in preventivno 
delovati v smislu preprečevanja sociopatoliških pojavov (alkohol, kriminal, mamila)  

� Skušali bomo doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa vsem občanom in s 
tem maksimalno izkoriščenost javnih športnih objektov. 

� S sofinanciranjem programov za mlade, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s 
posebno podporo kategoriziranim športnikom, bomo domačim športnikom omogočili  da 
lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem okolju. 

� Zagotovitev dostopnosti različnih športnih programov v sodelovanju s športnimi društvi,  
klubi in osnovno šolo.  

� Podpiralo se bo šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, investicije in investicijsko 
vzdrževanje objektov in dograditve ter nakup športne opreme za šolo in vrtec. 

� S sofinanciranjem športnih prireditev se spodbuja promocija športa.  
 

 

4. OBSEG SREDSTEV 
Občina s Proračunom za leto 2011 zagotavlja sredstva, namenjena posameznim športnim področjem 
v skupni višini 46.000,00 € po razpisu. 
 
Navedena sredstva se bodo razdelila na osnovi razpisa. 
 

 

ZZaapp..  
šštt..  

NNaammeennii  ppoo  mmeerriilliihh    ZZNNEESSEEKK  vv    €€      22001111  

I. Športna vzgoja otrok in mladine  11.000,00 
II. Kakovostni  šport  16.000,00 
III. Vrhunski šport 6.000,00 
IV. Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih 7.000,00 
V. Športne prireditve 6.000,00 

SKUPAJ za razpis 46.000,00 
 

 
 
5. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE 
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS in pravilnika, obsega Letni program športa v občini 
naslednje vsebine: 
 
I.  športna vzgoja otrok in mladine 
 
1. 1. Športna vzgoja predšolskih otrok 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v osnovno šolo. Aktivnost otroka v 
prvih letih življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih 
spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za 
optimalni razvoj gibalnih sposobnosti, spodbuditi otrokovo aktivnost in ustvarjalnost in omogočiti 
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razvoj njegove osebnosti. Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna za programe »Zlati 
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in ostale športne  dejavnosti«. 
 
 
1. 2 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. Za interesno športno dejavnost šoloobveznih otrok se 
prizna za programe »Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, in ostale športne  dejavnosti oz. 
programi«. 
 
 
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek 
je samo eno od meril uspešnega dela z otroki, v programe se lahko vključujejo otroci in mladina z 
visoko motivacijo postati vrhunski športnik. 
 
II. Kakovostni  šport 
 
V programe kakovostnega športa sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih, 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 to 
kategorijo spadajo posamezniki in ekipe. 
 
III. Vrhunski šport  
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
 
IV. Športna rekreacija - rekreativna dejavnost odraslih  
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, izboljšati 
človekovo kvaliteto življenja, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, 
preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v 
redne oblike dejavnosti.  
 
V. Športne prireditve 
V skladu z razpoložljivimi sredstvi se sofinancira športne prireditve, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  so vključene v koledar prireditev v Občini Straža, poskrbljeno mora biti za strokovno 
vodenje prireditev in poskrbljeno za varnost vseh udeležencev ter promovirajo občino. Mednarodna 
prireditev je tista, na kateri sodelujejo predstavniki najmanj 3 tujih držav. 

 
6. POSEBNE DOLOČBE 
Občina Straža lahko zmanjša ali ukine dodeljena sredstva za leto 2011 tistim izvajalcem, pri katerih 
se na osnovi letnega poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti 
iz pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2010. 
 
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu s Pravilnikom in Merili. 
 
Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem področju ostajajo sredstva, 
lahko ostanek župan prerazporedi na drugo področje. 
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7. VELJAVNOST IN UPORABA 
 
Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Straža. 
 
Letni program športa za leto 2011 v Občini Straža začne veljati naslednji dan po sprejemu na 
Občinskem svetu Občine Straža. 
 

                                                                                            Alojz Knafelj  
                                                                                       Župan  


