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Obrazložitev: 

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa 

pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže 

vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih 

dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S športom se lahko 

ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. 

Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani, skladno z določbami Zakona o športu, uresničuje 

javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo Letnega programa športa na lokalni 

ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in športnih 

površin ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih 

dejavnosti. 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu, se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki 

Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z Letnim programom športa, ki določa 

programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 

njihovo uresničevanje  in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu. 

Letni program športa v Občini Dol pri Ljubljani zagotavlja, da bo Občina Dol pri Ljubljani v 

občinskem proračunu za tekoče leto izvajalcem športnih programov namenila 70.000,00 EUR 

za izvajanje programov športa in 138.400,00 EUR za ostale investicije1, ki se financirajo iz 

javnih sredstev in uresničujejo javni interes na področju športa. 

Na podlagi javnega razpisa bodo sredstva dodeljena upravičencem v skladu z Odlokom o 

sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani in Merili za izbor in 

vrednotenje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani. 

 Novih finančnih posledic zaradi sprejetja Letnega programa športa ne bo. 

  

Pripravila: Ana Biser 

 

 

 

 

Priloga: 

Letni program športa za leto 2021 

 
1 Športni objekt Korant, Obnova trim steze, Športno igrišče Beričevo, Sprehajalne poti Dolsko, Rekreacijska pot Zaboršt-

Podgora, Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici, Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol, Subvencioniranje športnih 

aktivnosti, Plezalna stena na OŠ Janka Modra 
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Na podlagi 12. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), in na podlagi 7. člena 

Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 68/03 in 

122/04 ) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 3/2018-UPB2), je Občinski 

svet Občine Dol pri Ljubljani na svoji ___ redni seji dne______, sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2021 

 

Občina Dol pri Ljubljani z Letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj 

športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. 

Občina Dol pri Ljubljani  iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa  

in sicer z: 

 - zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa,  

- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 

 - načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 

V proračunu Občine Dol pri Ljubljani se v letu 2021 zagotovijo sredstva za športne programe, 

ki jih izvajajo: 

- športna društva in zveze športnih društev,  

- zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu,  

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, 

-  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe in  

-  zasebni športni delavci. 

 

Občina Dol pri Ljubljani z zagotavljanjem sredstev v proračunu, stremi k temu, da bi: 

- zagotovila pogoje za celovit razvoj športa v občini,  

- v športne aktivnosti vključila čim večje število prebivalcev, posebej mladih,  

- spodbujala zdrav in aktiven način življenja, 

- spodbujala  organizacijo velikih tekmovanj in rekreativnih prireditev, ter  

- z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino.  

Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa sta opredeljena glede na 

vsebine Nacionalnega programa športa (NPŠ), glede na določila Odloka o sofinanciranju 

letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani,  ter njegovih meril in vrednotenj. 

Vsebina in obseg letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani: 

1. Športna vzgoja otrok in mladine: 

V to obliko dejavnosti se prostovoljno vključujejo otroci in mladina od 6 do 20 leta starosti 

v vse oblike športa. Sofinancira se 80 ur strokovnega kadra za skupino z največ 20 

udeležencev v skupini, ter 80 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene 

brezplačne vadbe 

2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov od 10.leta do 20. 

leta, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki 

vrstnikov v mednarodnem merilu. 
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3. Kakovostni šport 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, 
registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih 
pogojev 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. 

 

4. Vrhunski šport 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega razreda. Sofinancirajo se do 1200 urni programi, objekt 
in strokovni kader ter materialni stroški programa. 

 

5. Športna rekreacija 

Sofinancira se 80-urni program športne vadbe skupine, ki šteje vsaj deset članov in članic. 
Sofinancira se najemnina objekta. 
 

6. Razvojne dejavnosti v športu - izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu 

V skladu z javnim interesom športa v občini Dol pri Ljubljani se sofinancirajo stroški za 
strokovno izpopolnjevanje vaditeljev in trenerjev. Sofinancira se, največ do višine 50%, z 
računi dokazanih materialnih stroškov.  
 
7. Športne prireditve in promocija športa 

 
      Športne prireditve so organizirana srečanja in tekmovanja. 
      Občina Dol pri Ljubljani sofinancira športne prireditve, razvrščene v dve skupini: 
 

   I. skupina – večja športna tekmovanja s tradicijo: 
                  tekmovanje na tekaških rolkah, 

novoletni tek, 
trim liga v malem nogometu, 
košarkarski turnir trojk, 
srebrna palica Jožeta Jermana, 
nogometni turnir ob zaključku nogometne sezone, 
tek okoli Ajdovščine, 
tek na Murovico. 

 
II. skupina – Športne prireditve na občinskem nivoju. 
 

 
 

8. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa 

Občina Dol pri Ljubljani sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih 
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih 
dejavnosti v občini do višine 50% stroškov. Založniška dejavnost na področju športa se 
sofinancira v višini do 1,5 % sredstev za šport. 

Razdelitev sredstev se opravi v razmerju 1:3 v korist prireditev iz I. skupine. Športne  prireditve 
se sofinancira v višini do 10% sredstev za šport.  
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Informacijsko-komunikacijski sistem na področju športa se sofinancira v višini do 1,5 %     
sredstev za šport. 

 
9. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin, objektov in opreme 

 
Investicije v javne športne površine, objekte in opremo v občini Dol pri Ljubljani bodo 
opravljene skladno s sprejetim proračunom in veljavnim Načrtom razvojnih programov.  

 

 
Sredstva za realizacijo Letnega programa športa so zagotovljena z Odlokom o proračunu 

občine za leto 2021 in sicer: 

1. PROGRAMI ŠPORTA 

Proračunska 
postavka: 

Naziv Sredstva v EUR 

41060 Športni objekt Korant 9.000,00 EUR 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,00 EUR 

41061 Obnova trim steze 10.000,00 EUR 

6190064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020) 29.300,00 EUR 

619069 Sprehajalne poti Dolsko (PP 2020) 5.400,00 EUR 

620015 Rekreacijska pot Zaboršt-Podgora 25.000,00 EUR 

620017 Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici 15.000,00 EUR 

620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol 10.000,00 EUR 

620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti 12.000,00 EUR 

620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021, FŠO) 17.700,00 EUR 

 
SREDSTVA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA PREDVIDENA ZA JAVNI RAZPIS: 
 

 
40104 

Delovanje športnih društev: 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 

 
70.000,00 EUR 

 

Letni program športa začne veljati z dnem potrditve na seji Občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani. 

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2021, bo 

občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje Letnega 

programa športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2021.  

Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbor in 

vrednotenje letnega programa športa v občini Dol pri Ljubljani. 

Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu športa 2021, se smiselno uporabljajo določila 

Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani. (Uradni list RS, št. 

13/21). 

 

 

Številka:671-0002/2021 Željko Savič, župan 

Datum:  


