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Izvajanje nacionalnega programa športa se po Zakonu o športu določi z letnim 
programom športa, ki ga sprejme občinski svet. Letni program športa določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v občinskem proračunu. 

Občina Jezersko letni program športa izvaja preko Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v Občini Jezersko za tekoče leto ter preko 
izbranega izvajalca za izvodbo investicij, ki jih izvršuje občina. Sodelovanje z 
izbranim izvajalcem je sklenjeno na osnovi odobritve župana.  

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom 
za leto 2018, se po Zakonu o športu in na podlagi Pravilnika o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jezersko 
zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
1.2. Vrhunski in kakovostni šport 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu  
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
4.1. Delovanje športnih društev in zvez 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
5.1. Druge športne prireditve 

 
S sprejemom Letnega programa športa se Občina Jezersko obvezuje, da bo 
uresničevala javni interes športa na lokalnem nivoju. Z letnim programom se 
določijo programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu ter 
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za tekoče proračunsko 
leto. Obseg in vsebina programov so podrobneje opredeljeni v javnem razpisu 
in razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 
 
 



 
 
 

PRILOGE: Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2018 

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2018. 

 

Župan Občine Jezersko 
Jurij REBOLJ 



OSNUTEK 
Na podlagi 4,.7. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 29/2017), 15. člena Statuta Občine 
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011) in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 04/16) je občinski svet Občine 
Jezersko na svoji ___ redni seji, dne ____ sprejel 

 
 

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A  
V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2018 

 
 

1. člen 
UVOD IN IZHODIŠČNE PREDPOSTAVKE 
Letni program športa Občine Jezersko za leto 2018 (v nadaljevanju LPŠ) opredeljuje programe športa, 
ki se sofinancirajo s sredstvi iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, 
predvidenih v občinskem proračunu. 
 
Občina Jezersko z LPŠ omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se 
sofinancira iz javnih sredstev. 
 

2. člen 
FINANČNI NAČRT 
Iz proračuna Občine Jezersko se za proračunsko leto 2018 za programe športa in področje športne 
infrastrukture zagotovi sredstva v okvirni višini 9.400,00 EUR, in sicer na naslednjih proračunskih 
postavkah (PP):  
- PP 4034 Objekti za šport in rekreacijo - investicije  v okvirni višini 1.000,00 EUR, 
- PP 4046 Programi športa v okvirni višini 8.400,00 EUR. 

 
3. člen 

IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
Letni program športa se bo izvajal v okviru sofinanciranja naslednjih programov na podlagi Pravilnika 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jezersko: 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI   
Prostočasna športna 
vzgoja otrok in mladine 

 

V prostočasno športno vzgojo otrok in mladine prištevamo naslednje 
aktivnosti in dejavnosti: 
 
Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se 
plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).  

 
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ. 

 
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, ki potekajo najmanj 20 tednov v letu oziroma 40 ur letno 
(delovanje mladinskih planinskih skupin, smučarski tečaj in tečaj teka 
na smučeh, nogomet).  

 
Počitniške dejavnosti: programi v času počitnic in pouka prostih dni. 
 
Organizirana vadba otrok 

5.200,00 
 

Vrhunski in kakovostni 
šport 

KAKOVOSTNI ŠPORT 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih 
sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in 
so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. Programi 
kakovostnega športa so tudi programi ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 

1.000,00 



vključitev v program vrhunskega športa, so pa pomemben dejavnik 
razvoja športa. 
 

 
 

 

 

VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih 
športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ 
pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v 
občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika 
svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).  

 
Občina Jezersko v okviru programa sofinancira dejavnost alpinistične 
šole ter tekmovalno turno smučanje. 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN 
POVRŠINE ZA ŠPORT 
V NARAVI 

V okviru LPŠ se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in 
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin ter 
redna vzdrževalna dela in obratovanje objektov. 
 
Občina Jezersko v okviru programa skrbi za športno igrišče in otroško 
igrišče s pripadajočimi objekti. Sredstva se namenjajo za upravljanje 
in obratovanje objekta na športnem igrišču ter  za vzdrževanje 
objektov (večja vzdrževalna dela na športnem in otroškem igrišču). 
 
Občina Jezersko zagotavlja na posebni proračunski postavki sredstva 
za investicije v objekte za rekreacijo, to je športno igrišče. Sredstva so 
strogo namenska. 

1.000,00 

3.RAZVOJNE 
DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
Usposabljanje in 
izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v 
športu  

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. 
Programe izobraževanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih 
usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem 
svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ. 

 
Občina Jezersko v okviru programa sofinancira vse vrste izobraževanj 
kadrov s področja športa: učitelj smučanja, učitelj teka na smučeh, 
planinski vodnik, učitelj tenisa, … 

1.000,00 

4. ORGANIZIRANOST V 
ŠPORTU 
 
Delovanje športnih 
društev in zvez 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer 
le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, 
so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo 
osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Področje obsega 
delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni. 
 
Občina Jezersko v okviru programa sofinancira osnovne materialne 
stroške in plačila storitev, povezanih z dejavnostjo društva. 

200,00 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE 
IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
Druge športne prireditve 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z 
vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj 
turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne 
kulture. Gre za tekmovanja na državnem nivoju, množične športne 
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki 
upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila 
športno dejavnega prebivalstva. 

 
Programe športnih prireditev, pomembnih za občino, potrdi za vsako 
leto posebej občinski svet. Občina Jezersko v okviru programa 
sofinancira športne prireditve v okviru praznovanja občine ter 
spominske tekme. 

1.000,00 

 
4. člen 

Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2018 upoštevajo posebna določila LPŠ: Izvajalci, 
ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini Jezersko za leto 
2017, ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2018. Posebna določila podrobneje ureja 
besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija. 
 
 



5. člen 
Področje športnih programov ter strokovnih in razvojnih nalog v športu (Javni razpis): 

Vsebina, program Proračunska postavka Višina sredstev 
- Prostočasna športna vzgoja otrok 

in mladine 
- Vrhunski in kakovostni šport 
- Usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu  
- Delovanje športnih društev in zvez 
- Druge športne prireditve 

4046  
Programi športa  

8.400,00 EUR 

 
 
Področje športne infrastrukture: 

Vsebina, program Proračunska postavka Višina sredstev 
- Investicije v objekte za rekreacijo 

(športno igrišče) 
4034 
Objekti za šport in rekreacijo-
investicije 

1.000,00 EUR 

 
 

6. člen 
Občina Jezersko bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 
- sredstva za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se 

zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa  
- sredstva za investicije v objekte za rekreacijo se zagotavljajo iz proračuna občine na osnovi 

odobritve župana. 
 

7. člen 
Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jezersko izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega 
razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Jezersko za leto 2018. 
 

8. člen 
V kolikor za posamezne programe ostanejo neporabljena sredstva, se le-ta lahko sorazmerno 
prerazporedijo na druge programe, vendar izključno znotraj proračunske postavke. 
 
Društva lahko namensko pridobljena sredstva koristijo samo za namen, ki je opredeljen v pogodbi o 
sofinanciranju. 
 

9. člen 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2018. 
 

10. člen 
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2018, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jezersko. 
 
 

11. člen 
LPŠ v Občini Jezersko za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Jezersko. 
 
 
Številka: ______________ 
Dne: _________________ 
 

Občina Jezersko 
Jurij Rebolj, župan 


