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OBRAZLOŽITEV
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani z vsakoletnim proračunom določi tudi višino sredstev, ki
se jih v posameznem letu nameni za financiranje športnih programov v občini. Sredstva se
namenjajo za posege investicijskega značaja na športnih objektih, ki so v upravljanju
športnih društev in za sofinanciranje športnih programov društev.
Proračun občine predvideva sredstva za delovanje športnih društev (tekoče vzdrževanje,
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), za športna tekmovanja, športne
objekte in plavalne tečaje v organizaciji OŠ janka Modra, Dol pri Ljubljani.
Na podlagi razpisa za šport v letu 2020 se bo predvidoma razdelilo 78.000,00 € (med
društva, ki bodo na podlagi vlog upravičenci do sredstev) iz proračunske postavke 40104 in
40105.
Na osnovi 7. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 29/2017 in 21/18 – ZNOrg) je potrebno
sprejeti letni program športa, v katerem se poleg okvirnih sredstev, namenjenih za
financiranje športnih programov v občini, opredelijo tudi športne panoge, katere bodo, na
osnovi na javni razpis prispelih vlog, izvajala športna društva v občini.
Razdelitev sredstev na javni razpis prijavljenim društvom, se bo upoštevajoč LPŠ opravilo
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 68/03 in
122/04) in Pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov v občini Dol pri Ljubljani.
Pripravila: Sandra Učakar

Priloga:

-

Letni program športa za leto 2020

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 –
ZNOrg) 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 _________
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2020
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala finančna sredstva v
občinskem proračunu. Za določanje postopkov, pogojev in meril za sofinanciranje programov
športa v občini Dol pri Ljubljani je sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov športa v
Občini Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 68/03 in 112/04) ter Pogoji in merila za sofinanciranje
letnega programa športa.
Letni program športa predvideva porabo sredstev iz proračuna za:
- PP 40104 Delovanje športnih društev: 73.000 €
- PP 40105 Športna tekmovanja: 5.000 €
- PP 40106 Športni objekti: 11.000 €
- PP 40107 Plavalni tečaji: 2.500 €
Na podlagi razpisa za šport v letu 2020 se na podlagi javnega razpisa razdeli sredstva iz PP
40104 in 40105.
VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI DOL PRI
LJUBLJANI (v nadaljnjem besedilu - LPŠ)
1. Športna vzgoja otrok in mladine
Šport otrok in mladine je zaradi pozitivnega vpliva na razvoj mladega človeka, prednostna
naloga v Nacionalnem programu športa.
Sofinancirajo se tisti programi, kjer je vsaj tri četrtine članov skupine S stalnim prebivališčem
v občini Dol pri Ljubljani.
2. Športna vzgoja otrok – program javnega zavoda
V občini Dol pri Ljubljani izvaja program javnega zavoda Osnovna Šola Janka Modra, Dol
pri Ljubljani.
Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani bo v okviru programa Naučimo se plavati
organizirala tečaje plavanja za učence 1. in 3. razredov devetletke ter preverjanje znanja
plavanja v višjih razredih. Tečaji so namenjeni odpravi plavalne nepismenosti med
osnovnošolci.

3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se strokovni kader, objekt in materialni stroški progama izvajalcem, ki
zagotavljajo prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov s
skupinami otrok in mladine v starosti od 6-20 let. Občina Dol pri Ljubljani sofinancira
izvajanje naslednjih programov:
- smučanje – teki,
- nogomet.
Društva izvajajo zgoraj navedene programe v najmanj 240 do 1100 urnih programih, odvisno
od starostne kategorije. Podlaga za sofinanciranje so športniki, registrirani pri Nacionalni
panožni zvezi in objavljeni na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez. Upošteva se stanje na dan 01.01. za preteklo leto.
Do sredstev so upravičena društva, ki imajo veljavno odločbo o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa izdano s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport).
Društvo pridobi dodatna sredstva še za športnika mladinskega razreda. Upoštevajo se
kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez
Slovenije, stanje na dan 31.12. za preteklo leto.
4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Sofinancira se strokovni kader za skupino do 20 udeležencev in najemnino objekta tistim
skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačen vadbe.
5. Vrhunski šport
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme sredstva klub ali društvo za vsakega
člana, ki je športnik svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda.
Občina sofinancira programe:
- smučanje – teki
- nogomet.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja
športnih zvez Slovenije, stanje na dan 31.12. za preteklo leto. Kategorizirani športnik mora
imeti stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani ali vsaj že 2 tekmovalni sezoni delovati v
društvu.
6. Kakovostni šport
Za sofinanciranje programov kakovostnega športa prejme sredstva klub ali društvo za vsakega
člana, ki je športnik državnega razreda (član izbrane državne vrste).
Občina sofinancira programe:
- smučanje – teki,
- nogomet.

Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja
športnih zvez Slovenije, stanje na dan 31.12. za preteklo leto. Kategorizirani športnik mora
imeti stalno prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani ali vsaj že 2 tekmovalni sezoni delovati v
društvu.
Do sredstev so upravičena društva, ki imajo veljavno odločbo o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa izdano s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport).
7. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira naslednje najmanj 80 urne programe:
- skupine od 20 - 34
- skupine od 35 - 65 let,
- skupine nad 65 let.
Posamezno društvo lahko kandidira za sofinanciranje samo ene rekreacijske skupine v
starostnih skupinah do 35 let moški, do 35 let ženske, od 35-65 let moški in od 35-65 let
ženske v istem programu. Sofinancira se tudi mešane skupine in skupine nad 65 let. Vsaj 3/4
članov skupine mora imeti stalno prebivališče v občini Dol pri Ljubljani.
8. Sofinanciranje športnih društev
Pravico do sofinanciranja imajo društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in katerih člani
plačujejo članarino.
Športna društva se financirajo glede na razširjenost in uspešnost svojega delovanja v občini,
na podlagi:
- razvrstitev športnih panog glede na vsebino (na katerem tekmovalnem nivoju športniki
tekmujejo),
- število članov s plačano članarino,
- število registriranih tekmovalcev,
- število članov do 15 let,
- število kategoriziranih članov.

9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
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. Društva
pridobijo dodeljena sredstva na podlagi zahtevka za izplačilo.
Do sredstev so upravičena društva, ki imajo veljavno odločbo o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa izdano s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport).

10. Športne prireditve
Občina Dol pri Ljubljani sofinancira športne prireditve, razvrščene v dve skupini:
- I. skupina – večje množične prireditve s tradicijo:
- srebrna palica Jožeta Jermana,
- tekmovanje na tekaških rolkah,
- novoletni tek,
- trim liga v malem nogometu,
- košarkarski turnir trojk,
- nogometni turnir ob zaključku nogometne sezone,
- tek okoli Ajdovščine,
- tek na Murovico.
- II. skupina – ostale prireditve (npr. prireditve na občinskem nivoju).
Razdelitev se opravi v razmerju 1:3 v korist prireditev iz I. skupine. Društva pridobijo
dodeljena sredstva na podlagi poročila o izvedeni prireditvi in zahtevka za izplačilo.
11. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa
Lokalna skupnost sofinancira do višine 50% stroškov:
dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij,
-

dejavnost izdajanja propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti v občini in

-

za vzdrževanje in postavitev oz. prenovo spletnih strani.
12. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin, objektov in opreme

Investicije v javne športne površine, objekte in opremo.
Investicije bodo opravljene skladno s sprejetim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov.
13. Vzdrževanje in nakup opreme
Sredstva za vzdrževanje in nakup skupne opreme pridobijo izvajalci programov na podlagi
zahtevka, ki vsebuje dokazilo o plačilu.
Do sredstev so upravičena društva, ki imajo veljavno odločbo o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa izdano s strani pristojnega ministrstva (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport).

Vrednotenje
Programi prispeli na razpis se ovrednotijo na osnovi Pravilnika in Pogojev in meril za
sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani ter na podlagi LPŠ v občini Dol
pri Ljubljani za leto 2020.
Za programe določene v LPŠ lahko kandidirajo le športna društva, ki delujejo v javnem
interesu na področju športa (odločba ministrstva) in s svojimi programi ne kandidirajo v
drugih javnih razpisih, ki jih razpiše občina Dol pri Ljubljani v letu 2020.
Občina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2020 tistim izvajalcem, pri katerih se na
osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju programov športa za preteklo leto.
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