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PRAVNA
PODLAGA:

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),
Resolucija o nacionalnem programu športa v RS za obdobje od
2014-2023 ( Uradni list RS, št. 26/2014),
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021),
Merila za izbor in vrednotenje letnega programa športa v občini Dol
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021).

PREDLOG
SKLEPA:

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme letni program športa
v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem
programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014), na podlagi 7.
člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 13/2021), 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 2022
1.člen
Letni program športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi in njihov
obseg.
Občina Dol pri Ljubljani bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2022 zagotavljala
proračunska sredstva tistim športnikom posameznikom, športnim društvom, klubom,
športnim zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim osebam
registriranim za opravljanje dejavnosti v športu , ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali
posamezne programe športa, ki so v skladu z merili in kriteriji za izbor in vrednotenje letnega
programa športa v Občini Dol pri Ljubljani in v interesu občine.
2.člen
Sredstva iz občinskega proračuna, namenjena za sofinanciranje programov športa na
podlagi javnega razpisa v letu 2022, znašajo:

40104

Delovanje športnih društev:
Tekoči transferi nepridobitnim
ustanovam

organizacijam in

70.000,00 EUR

3.člen
VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI
a) Prostočasna 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.
b) 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 10 - 20 let.
-

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 10. leta do 15. leta, ki imajo interes in sposobnosti, da
lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati vrstnikov v
mednarodnem merilu.

-

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov od 15. do 20.
leta, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu
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.
c) 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.
d) Športna rekreacija
Sofinancira se 80-urni program športne vadbe skupine, ki šteje vsaj deset članov in
članic. Sofinancira se najemnina objekta.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
a) 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.
b) Založništvo v športu
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih
dejavnosti v občini.
c) Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost informacijsko-komunikacijske tehnologije na
področju športa.
2. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
a) Na področju kakovostnega in vrhunskega športa
Organiziranost in delovanje športnih društev na področju kakovostnega in vrhunskega
športa se sofinancira glede na naslednja merila:
• merilo lokalni pomen športne panoge
• merilo razširjenosti in konkurenčnosti športnih panog
• merilo uspešnosti športne panoge
b) Na področju športne rekreacije in prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine
Organiziranost in delovanje športnih društev na področju športne rekreacije in
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancira glede na:
• za organiziranost in delovanje na lokalni ravni,

•

glede na število vadečih v programih športne rekreacije in programih prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine

3. 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 in
II. skupina – Športne prireditve na občinskem nivoju.
4.člen

Letni program športa sprejme občinski svet. Sredstva za sofinanciranje programov športa se
razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v
skladu z merili in kriteriji, določenimi v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Dol pri Ljubljani in Merilih za izbor in vrednotenje letnega programa športa v Občini
Dol pri Ljubljani(Uradni list RS, št. 13/2021).
Letni program športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 prične veljati z dnem potrditve na
seji Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in je osnova za izvedbo javnega razpisa in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani.

Številka: 671-0001/2022
Datum:

Željko Savič, župan

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),Resolucija o nacionalnem programu športa v RS
za obdobje od 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014), Odlok o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021) in Merila za izbor in
vrednotenje letnega programa športa v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/2021).
2. RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN
Letni program športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 določa programe na področju
športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. 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, ter spodbujala organizacijo velikih tekmovanj in rekreativnih
prireditev in z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino.
4. FINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V skladu s pogoji in merili je vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Dol pri Ljubljani za kar so predvidena sredstva v znesku 70.000
EUR. (PP 40104).
Letni program športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 je podlaga za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani v letu 2022.
5. FINANČNE POSLEDICE
Finančne posledice so v okviru sprejetega proračuna in bodo nastale na podlagi izvedenega
javnega razpisa.
6. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Letni program športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2022 začne veljati z dnem potrditve na
seji Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.

Pripravila: Ana Biser

