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PRILOGA:
- Predlog Programa športa v občini Logatec za leto 2015

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1,
15/03-ZOPA) ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/11) je Občinski svet Občine Logatec na 4. redni seji, dne 29.01.2015,
sprejel

LOKALNI LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2015

I.

UVOD

V občini Logatec je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran pristop v smislu
izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog.
Z Letnim programom športa Občina Logatec omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa,
ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. V Letnem programu športa občine
Logatec za leto 2015 so določeni programi športa, ki bodo v letu 2015 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 Logatec.
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Letnega programa športa občine
Logatec in v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje športnih programov v občini Logatec, ki
so določeni v Pravilniku o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice,
št. 12/11).

II.

IZHODIŠČA IN USMERITVE

Šport je kompleksen in raznolik sistem. Pomen športa se spreminja z razvojem znanja,
tehnologije, vrednot ter načina življenja. Šport naj bi bil stvar posameznika, kjer vsak vzame
tisto in toliko, kolikor želi in mu ustreza, pa tudi stvar širše lokalne skupnosti, ki lahko aktivno
sodeluje pri izboljšanju kakovosti in dostopnosti športa. Prebivalci občine Logatec lahko
dostopajo do različnih športnih programov, ki se izvajajo v občini Logatec (športna vzgoja
predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine in študentov, športna rekreacija, vrhunski
šport). Individualni tradicionalni športi na logaškem so tek na smučeh, alpsko smučanje,
smučarski skoki, namizni tenis, pri kolektivnih športnih pa bi veljalo izpostaviti odbojko,
nogomet, košarko in rokomet.
Za izvajanje športne dejavnosti so v občini Logatec ugodni pogoji tako za športne dejavnosti
v naravi kot tudi za športne dejavnosti v različnih športnih objektih.
Izjemnega pomena za šport v občini Logatec so športna društva, ki so najpomembnejši
primarni nosilec športne dejavnosti v občini Logatec. V občini Logatec je registriranih več kot
65 društev, katerih dejavnost je usmerjena v izvajanje in razvoj vrhunskega športa, športne
rekreacije, prijetno preživljanje prostega časa. Nekatera društva se lahko pohvalijo z
izjemnimi športnimi uspehi na državni ravni in mednarodni ravni.
Upoštevajoč trenutno stanje na področju športa v občini Logatec ter trenutnih strokovnih
izhodišč, so pomembne naslednje usmeritve razvoja športa:










III.

izboljšati gibalno dejavnost in športno vzgojo predšolskih otrok, mladine in študentov,
posebna pozornost se posveča tekmovalnim programom za otroke in mladino, z
namenom spodbujanja kakovostnega načina preživljanja prostega časa;
s sofinanciranjem programov za mlade, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se
skuša doseči, da naši športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem kraju;
klubom iz občine Logatec, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu, omogočiti
čim večjo uporabo objektov;
povečati število redno športno aktivnih prebivalcev občine s spodbujanjem izvajalcev
k povečanju in izboljšanju športno- rekreativnih programov za različne ciljne skupine;
povečati dostopnost različnih programov športa, zato se posebno pozornost posveča
dostopnosti ter čim večji izkoriščenosti športnih objektov za vse programe športa;
na področju športnih objektov je potrebno slediti novim zahtevam in standardom
glede športne opreme, rekvizitov, pa tudi revitalizaciji športnih objektov;
za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe dodeljenih
sredstev, je potrebno povečati nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega
športnega programa.

OBSEG SREDSTEV

V proračunu Občine Logatec je za leto 2015 za dejavnosti na področju športa (proračunska
postavka 18059001 – Programi športa razdeljeno med več skrbniki postavk) predvidenih
515.572,00 EUR. Proračunska sredstva bodo specifično namenjena:
 za sofinanciranje posameznih programov športa, skladnih z vsebino Nacionalnega
programa športa višini 172.372,00 EUR,
 za sofinanciranje krovne organizacije športa v višini 3.000,00 EUR,
 za sofinanciranje prireditve v javnem interesu v občini – Športnik leta v višini 3.000,00
EUR.
 za sofinanciranje gradenj, obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v višini
274.400,00 EUR,
 za sofinanciranje prireditve v javnem interesu v občini – Športnik leta v višini 3.000,00
EUR
 za vzdrževanje in obratovanje zunanjih športnih objektov v višini 62.800 EUR.

Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, v skladu z vsebino
Nacionalnega programa športa, se delijo v naslednjem obsegu:
Pror.
Znesek
Namen
postavka
(v EUR)
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov:
- športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let – vrtci ),
18029
2.500
- športna vzgoja šoloobveznih otrok (OŠ, zavodi, šolska
18030
13.340
športna društva) ter vzgoja mladine, študentov in otrok
s posebnimi potrebami
- športna vzgoja mladine in študentov (kakovostni šport)
18042
109.600
2. Športna rekreacija, kakovostni šport in šport
invalidov:
- športna rekreacija,
18053
- kakovostni šport (člani-ce, nad 20 let ),
18053
5.000
- šport invalidov.
18053

Prednostne športne panoge:
tradicija,
vrhunski rezultati.
Razvojne in strokovne naloge v športu:
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu,
- mednarodne, državne, medobčinske in občinske
športne prireditve.
5. Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev.
6. Delovanje društev in športne zveze:
- delovanje društev,
- delovanje športne zveze.
- založniška dejavnost
- informacijski sistem
SKUPAJ
3.
4.
-

18049
18049

15.000

18024
18026

1.340
10.000

18028

9.000

18069

6.592
172.372

Sredstva za sofinanciranje delovanja krovnih športnih organizacij v višini:

Namen
Športna zveza Logatec – sofinanciranje
organizacije – drugi operativni odhodki:
SKUPAJ

Pror.
postavka
krovne
18069

Znesek
(v EUR)
3.000
3.000

Sredstva za sofinanciranje prireditve Športnik leta v organizaciji Športne zveze Logatec
v višini:
Pror.
Namen
postavka
Športna zveza Logatec: sofinanciranje organizacije
18073
letne prireditve športnika leta:
SKUPAJ

Znesek
(v EUR)
3.000
3.000

Sredstva za sofinanciranje gradenj, obratovanja in vzdrževanja notranjih športnih
objektov v višini:
Namen
Upravljanje Večnamenske športne dvorane
Čistilni material in storitve za Večnamensko športno dvorano
Obratovalni stroški za Večnamensko športno dvorano
Tekoče vzdrževanje Večnamenske športne dvorane
Vzdrževanje in obratovalni stroški Bazena Logatec (v GRC Zapolje)
SKUPAJ

Pror.
postavka
18032
18034
18038
18040
18078

Znesek
(v EUR)
43.000
13.000
76.100
30.000
112.300
274.400

Sredstva za ostale naloge – vzdrževanje in obratovanje zunanjih športnih objektov v višini:

Namen

Pror.
Znesek
postavka (v EUR)
12.800
Obratovalni stroški – Sekirica (sankališče, smučišče, skakalnice,
18039
tekaške proge)
50.000
Vzdrževanje zunanjih športnih površin – igrišč v občini Logatec
18077
SKUPAJ
62.800

IV. OBSEG IN VRSTA
PROGRAMOV ŠPORTA

DEJAVNOSTI

ZA

SOFINANCIRANJE

POSAMEZNIH

Občina Logatec sofinancira dejavnost športa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih
dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11) ter vsakoletnega Točkovnika za
vrednotenje programov športa v občini Logatec, ki ga potrdi župan, na predlog Komisije za
vrednotenje dejavnosti športa.
V okviru proračunskih sredstev Občine Logatec za sofinanciranje posameznih programov
športa, lahko izvajalci, če izvajajo programe izključno na terirotiju občine Logatec,
kandidirajo s programi na naslednjih področjih:

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let – vrtci):
Športna vzgoja v vrtcih se ureja preko področja vzgoje in izobraževanja.
Čas optimalnega razvoja osnovnih struktur gibalnega razvoja nastopi pri otroku po petem letu
starosti. Programi za predšolske otroke kot npr. Zlati sonček, ki zajema vsa temeljna znanja, ki jih
mora otrok spoznati in osvojiti, posveča največ pozornosti igri in vadbi. Poudarek je tudi na učenju
plavanja. Na tem področju se bo izvajal program Naučimo se plavati. Poleg naštetih programov
se bo izvajal še program Ciciban planinec in drugi 60-urni programi.
Sofinanciranje: Iz občinskih proračunskih sredstev se bo, v skladu s točkovnikom,sofinanciral
strokovni kader in najem objekta na skupino, v kateri je največ 20 oz. najmanj 10 otrok.
Športna vzgoja šoloobveznih otrok (O.Š.- zavodi, šolska Š.D.)
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v
športne programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se
zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan. V okviru redne športne vzgoje se izvajajo
programi Naučimo se plavati, Ciciban planinec (nadaljevanje) in drugi 80-urni program.
Športna vzgoja mladine, študentov in otrok s posebnimi potrebami
V program so vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Obseg in vsebina programov mora biti prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in
športnih zvrsti. Za izvajanje teh programov se zahteva ustrezne kadrovske, prostorske in
materialne pogoje.
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Sofinanciranje: To področje se bo v veliki meri pokrivalo iz sredstev za interesne dejavnosti, ki jih
osnovne šole prejemajo iz proračuna države.
Za 80 urne programe, ki se ne bodo financirali na ta način, pa se bo iz občinskih proračunskih
sredstev sofinanciral strokovni kader, najem objekta za skupino v kateri je od 10 do 20 otrok ter

organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev.
Sofinanciralo se bo tečaje plavanja (program Naučimo se plavati) - 20 ur za skupino v kateri je od
8 do 10 otrok (strokovni kader in najem objekta). Sofinancira se tudi program Ciciban planinec in
druge 80-urne programe in sicer strokovni kader in najem objekta.
Sofinancira se tudi športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in sicer 240,
240-400 in 300-800 urne programe, kjer se sofinancira strokovni kader, najem objekta ter
materialni stroški programa.
Nezgodno zavarovanje, meritve in spremljanje treniranosti se financirajo iz drugih virov.
Sofinancira se tudi strokovni kader in objekt za športno vzgojo otrok s posebnimi potrebami – 80
urni program, in sicer za skupine v katerih je od 8 do10 otrok.
Od izbranih izvajalcev se bo zahtevala 100% realizacija obveznega dela programa, ki zahteva:
izvedbo dogovorjenega obsega ur programa, vključitev minimalnega dogovorjenega števila otrok
v program (skupina ne sme biti manjša od 12 otrok) in vključitev otrok v redne tekmovalne vrste.
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, zajemajo
načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. V program so vključeni mladi, ki imajo sposobnosti,
lastnosti, potrebno voljo in interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Bistvenega pomena za
našo občino je odločitev, v katerih panogah želimo zasledovati oz. kje lahko zasledujemo
vrhunske rezultate. Izvajali se bodo 400-1100 urni programi (obseg treninga je odvisen od
specifičnosti športne zvrsti).
Sofinancira se tudi povezljive stroške za izvedbo programov.
Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov
Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela…
Programi športne rekreacije se praviloma financirajo s strani udeležencev. Naloga občine je, da
ustvarja razmere s pomočjo katerih bo ukvarjanje s športno rekreacijo približano čim večjemu
številu občanov.
Na tem področju se bodo izvajali 80 urni programi v različnih športnih oblikah.
Sofinanciranje: Športnemu društvu, ki izvaja 80 urne programe športne rekreacije se bo
sofinanciralo najem objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
pa tudi strokovni kader, in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 2 Točkovnika.
Kakovostni šport (člani/ce, nad 20 let)
V te programe so vključeni športniki in športnice v članskih kategorijah. Pomembni so zaradi
motiva otrokom in mladini za vključevanje v šport in za predstavitev občine v širšem slovenskem
prostoru in svetu. Kakovostni in vrhunski šport sta izrazito tržni kategoriji in njun obstoj ne more
biti odvisen samo od proračunskih sredstev določenih za ta namen porabo.
Sofinanciranje: Iz občinskega proračuna se v kakovostnem športu sofinancira najem športnega
objekta (320 ur programa), če ne gre za profesionalni šport, v vrhunskem športu se sofinancira
najem objekta in strokovni kader, , in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 3 Točkovnika.
Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.

Sofinanciranje:: Sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80-urni program na skupino,
v kateri je od 8 do10 invalidov, in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 2 Točkovnika.
Prednostne športne panoge
Tradicija
Sofinancira se društva in zveze glede na njihovo aktivno in neprekinjeno prisotnost na območju
občine za dotično športno panogo.
Vrhunski rezultati
Glede na rezultate pa so dodatne točke in s tem sredstva namenjena tistim športnim društvom,
posameznikom, ki dosegajo vrhunske rezultate vsaj na državnem nivoju. Pri čemer je vrhunski
šport priprava na tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
Sofinanciranje: Sofinancira se udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih ločeno za
športnike iz občine Logatec in športnike izven občine, ki nastopajo v imenu društev občine, če gre
za posameznike ter udeležbo ekipe, ločeno za tekmovanje v Sloveniji ali v tujini. Posebej se
nagradi uspešne nastope vsaj na državnem nivoju od 1. do 3. mesta ločeno za posameznike in
ekipe, in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 6 Točkovnika.
Razvojne in strokovne naloge v športu
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Strokovni kadri, ki vodijo izvajanje programov na področju športa morajo imeti ustrezno strokovno
izobrazbo ali usposobljenost. Izobrazba se pridobi s študijem na Fakulteti za šport v Ljubljani in
Pedagoški fakulteti v Mariboru. Glavna koordinatorja pri usposabljanju strokovnih kadrov sta
Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez. Za opravljanje strokovnega dela v športu so lahko predpisane licence,
kriterije za izdajanje licenc pa pripravi Olimpijski komite Slovenije na predlog ustrezne nacionalne
panožne zveze. Za strokovni kader je potrebno priložiti veljavno licenco, če je ta za strokovno
delo na področju športa predpisana..
Strokovno delo v športu
V kolikor želimo tudi v športu dosegati dobre rezultate moramo veliko pozornost namenjati tudi
ustrezno usposobljenemu strokovnemu kadru. Zato moramo tudi pri nagrajevanju, različno
usposobljenim strokovnim kadrom, zagotoviti različno plačilo. To je eden od dodatnih motivov za
izobraževanje v športu, kar se bo v prihodnjih obdobjih tudi zakonsko pogojevalo.
Sofinanciranje: Iz proračunskih sredstev se sofinancira izobraževanje in usposabljanje kadra za
pridobitev nazivov (vaditelj, učitelj, trener), seminarji za izvajanje različnih športnih programov in
seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorjev šolskih športnih tekmovanj, in sicer na
podlagi dobljenih točka po tabeli 4 Točkovnika.
Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52.
člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), medobčinske in občinske prireditve, ki imajo
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport,
gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj ter ligaškega sistema
tekmovanja.
Sofinanciranje: Iz proračunskih sredstev se sofinancira materialne stroške športnih prireditev
(kot navedeno zgoraj) glede na število tekmovalcev in nivo prireditve, in sicer na podlagi dobljenih
točka po tabeli 5 Točkovnika.

Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev
Z razpisom je omogočeno sofinanciranje tudi nakupa športnih rekvizitov, opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, ki služijo za izpolnjevanje programov, ki jih društvo izvaja in jih
prijavlja na razpis.
Sofinanciranje: Investicijski odhodki in nakup opreme se sofinancira po principu
proporcionalnosti od izkazane ponudbe deljeno s celotnimi razpoložljivimi sredstvi na proračunski
postavki.
Delovanje društev in športne zveze
Delovanje društev
Sofinancira se delež tekočih stroškov za delovanje društva (najemnina, obratovalni stroški
prostora, nakup pisarniškega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema
(telefon, internet, nakup programske opreme, potrošnega računalniškega materiala), stroške
izdajanja promocijskega gradiva na temo športnih dejavnosti, ipd.)
Delovanje športne zveze
Sofinancira se delež tekočih stroškov za delovanje zveze (najemnina, obratovalni stroški prostora,
nakup pisarniškega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema (telefon,
internet, nakup programske opreme, potrošnega računalniškega materiala), stroške izdajanja
promocijskega gradiva na temo športnih dejavnosti, ipd.)

V. SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE GRADENJ, OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA
ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za sofinanciranje gradnje, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov so
namenska sredstva, in so v celoti namenjena gradnji ter vzdrževanju in obnovi športnih
objektov v občini Logatec za leto 2015.
V letu 2014 je bilo odprto športno igrišče v Hotedršici. V letu 2015 se načrtuje izgradnja
odbojkarskega igrišča v Rovtah ter obnova in vzdrževanje že obstoječih športnih igrišč
(Narodni dom, OŠ 8 talcev, OŠ Tabor, POŠ Hotedršica, ŠRC Kovk). Sredstva iz te postavke
pa so namenjena tudi vzdrževanju bazena v GRC Zapolje.

VI. SREDSTVA ZA OSTALE NALOGE
Za stroške obratovanja oz. vzdrževanja športnih površin pod in na Sekirici je namenjenih
13.800 EUR.

VII. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, ki so določena v Lokalnem letnem
programu športa v občini Logatec za leto 2015, in so skladna z aktualnimi strokovnimi
usmeritvami ter se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja
prispelih programov preko spletne aplikacije, v skladu z merili in kriteriji, določenimi v
Pravilniku o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11).
Izvajalci po tem pravilniku morajo izvajati programe v občini Logatec, pod enakimi
pogoji, praviloma za občane občine Logatec oz. za športnike, ki so vključeni v te
programe.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko
Občinski svet Občine Logatec ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek
namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
Prerazporeditev teh sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo Lokalnega letnega
programa športa v občini Logatec za tekoče leto.

VIII. VELJAVNOST IN UPORABA

Letni program športa v občini Logatec za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v
občinskem glasilu Logaške novice in se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.
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