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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Nacionalnega  

programa športa  2014-2023 (Uradni list RS št. 26/14), Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v občini Straža  (Uradni list RS št.35/2019),Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 

61/21), Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 je Občinski svet Občine Straža na _____ seji  dne  

________ sprejel 

 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI  

STRAŽA ZA LETO 2022 

 

 

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. Občina v svoj letni program športa umesti tiste vsebine iz nacionalnega programa, ki so 

pomembni za lokalno skupnost in se pri tem upoštevajo tradicija in posebnost športa v lokalni skupnosti. 

 

Z letnim programom športa so določene vrste in programi športa, ki bodo v letu 2020 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. 

 

 

2. PRAVNE PODLAGE 

 

Pravne podlage za financiranje športnih programov so določene v Proračunu občine, Zakonu o športu, 

Nacionalnem programu športa 2014-2023 in Odloku o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v občini Straža  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 letnega programa športa na lokalni ravni, 

 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. 

 

 

3. IZHODIŠČA IN USMERITVE 

 

Upoštevajoč izhodišča nacionalnega programa športa izpostavljamo v občini za leto 2022 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. 
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 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. FINACIRANI PROGRAMI  

 

4.1 Sofinanciranje športnih programov          

 

Skupina Programi športa 

I. Prostočasna  športna vzgoja  otrok in mladine  

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport  

III. Kakovostni šport  

IV. Vrhunski šport  

V. Športna rekreacija  

VI. Šport starejših 

VII. Razvojne dejavnosti v športu – izobraževanje, usposabljanje 

in izpopolnjevanje kadrov v športu  

VIII. Športne prireditve/dogodki    

IX. Organiziranost v športu  

 

4.2 Sofinanciranje drugih področji športnega letnega programa      

 

Skupina  Drugi programi  

X. Športna dejavnost kot preventivni program zdravja  

XI. Projektno delo z mladimi – sofinanciranje agencije za šport   

XII. Sofinanciranje dejavnosti društev – delo z mladimi 

XIII. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov  

 

 

  

5.  ŠPORTNI PROGRAMI  

 

 

I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  

 

Sofinanciranje dejavnosti na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine od predšolskega do 

vključno srednješolskega obdobja sodi v letni program športa na državni in lokalni ravni, v osnovni šoli pa je 

kot del razširjenega programa šole (interesne dejavnosti) financiran tudi iz sredstev šolstva. Prostočasna 

športna vzgoja otrok in mladine tako obsega širok spekter športnih dejavnosti: od obšolskih športnih 

programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih programov otrok in mladine, ki niso del 

tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo društva in zasebniki 

 

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

 

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih 

dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade 

športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem 
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merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in njihovih zvezah ter 

nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, 

ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. Programi 

morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku uspešno izobraževanje. Sofinanciranje športne vzgoje 

otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, sodi v letne programe športa na državni in 

lokalni ravni. 

 

III.          Kakovostni šport 

 

Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih 

kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) do naslova 

državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih; 

 

IV.         Vrhunski šport  

 

Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Pogosto označuje 

tudi športno dejavnost za dokazovanje zgornje meje človeških psihofizičnih sposobnosti. Ta pojavna oblika 

športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki 

so vzorniki mladim. Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na 

mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost). Vrhunski športni dosežki posredno 

odražajo razvitost športne panoge. Model za razvrščanje športnikov v razrede temelji na izhodišču, da je 

vrhunski ustvarjalni dosežek lahko dosežen le v absolutni mednarodni konkurenci, torej na tekmovanjih, na 

katerih nastopajo vsi najboljši v posamezni športni panogi  

 

 

V. Športna rekreacija  

 

Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje. Predstavlja športno 

dejavnost odraslih vseh starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja, druženja, vitalnosti, tekmovanja 

in zabave. 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. Športno rekreacijo izvajajo društva in posamezniki.  

 

VI. Šport starejših  

 

Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti. To je običajno 

obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke lastnosti človekovega 

organizma, zato starejši pogosteje obolevajo. Za posameznika pa redna športa dejavnost v tem življenjskem 

obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in 

socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne 

življenjske energije. Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s 

prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je 

mogoče pričakovati pozitivne spremembe redne telesne vadbe tudi pri ljudeh, ki so začeli vaditi šele v starosti. 

Šport starejših izvaja Društvo upokojencev Straža.  

 

VII. Razvojne dejavnosti v športu – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov 

v športu  

 

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. S sofinanciranjem 

izobraževanja športnega kadra želimo izboljšati kompetence strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje 

športne programe. 
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VIII. Športne prireditve, športni dogodki  

 

Športne prireditve predstavljajo dogodke, ki vplivajo na promocijo okolja in na razvoj turizma ter ostalega 

gospodarstva. Športne prireditve imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture saj se  le tako 

pospešuje motivacija za šport in športno dejavnost. V skladu z razpoložljivimi sredstvi bo občina 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.  

 

 

   IX    Organiziranost v športu  

 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti s prostovoljnim delom uveljavljajo 

interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh 

pojavnih oblik športa.  

 

Za delovanje  športnih društev je pomembno, da se zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. 

 

 

 

6. SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČJI ŠPORTNEGA LETNEGA PROGRAMA 

 

X.   Športna dejavnost kot preventivni program zdravja 

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov športnih dejavnosti kot preventivnega programa zdravja s 

ključnim ciljem preprečevanja kroničnih bolezni za izboljšanje zdravja prebivalcev v Občini Straža. Predmet 

razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjem področju: Spodbujanje telesne 

dejavnosti za zdravje, ki so pomemben dejavnik pri uvajanju redne telesne aktivnosti v naš vsakdan. Program, 

ki se že financira iz drugih javnih virov niso predmet tega razpisa. Vse aktivnosti morajo biti za uporabnika 

brezplačne. Na razpis se lahko prijavijo organizacije, podjetja, društva, zavodi, samostojni podjetniki iz 

Občine Straža, ki so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti.  

 

XI.   Projektno delo z mladimi – sofinanciranje agencije za šport 

 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje Agencije, ki na območju Dolenjske skrbi za pripravo in organizacijo 

športnih tekmovanj na različnih področjih.  

 

 

XII.       Sofinanciranje dejavnosti društev – delo z mladimi 

 

Sredstva si namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev pri delu z mladimi.  

 

XII. Gradnje in posodobitve športnih objektov  

 

Nacionalni program športa navaja, da je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja tudi materialno okolje. 

Torej učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Občina bo v 

okolju poskrbela za dobre infrastrukturne pogoje, ki bodo vplivali na razvoj športa in rekreacije v okolju.  

  

➢ Športni park Breza – balinišče  

 

➢ Stadion Vavta vas  

 

➢ Otroška igrišča  
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➢ Dom partizana  

 

➢ Projekt sprehajalnih, kolesarskih, turističnih, učnih, zgodovinskih, kulturnih in vinogradniških poti 

 

➢ Pomoli in dostopi na reki Krki  

 

➢ Gradnja in posodobitev športnih objektov bo potekala skladno s predvidenimi opisi in sredstvi iz 

Proračuna Občine Straža za leto 2022 

 

 

7. POSEBNE DOLOČBE  

 

Sredstva iz proračuna se koristijo na podlagi  pogodb.  
 

V letu 2022 se sofinancirajo programi, ki se izvajajo s strani izvajalec brezplačno za uporabnike. V to se ne 

vključuje članarina, ki se v inštitucijah oz. društvih plačuje enkrat letno.    

 

 

8. VELJAVNOST IN UPORABA 

 

Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Straža. 

 

Letni program športa za leto 2022 v Občini Straža začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem 

svetu Občine Straža. 

 

Številka: 671-1/2022-2 

Datum: 12.01.2022 

 

           Župan  

Dušan Krštinc                                                                                                                                         


