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Na podlagi 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03ZOPA) (v nadaljevanju: zakon), smiselne uporabe določil Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji 2014 - 2023 (v nadaljevanju: NPŠ) ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih
dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15) (v nadaljevanju: pravilnik), je Občinski svet
Občine Logatec na 9. redni seji, dne 17.12.2015, sprejel
LOKALNI LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2016

I.

UVOD

Z letnim programom športa na lokalni ravni, kot temeljnega strateškega dokumenta na področju
športa, želi občina soustvarjati pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja
posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne
vadbe. Lokalni letni program športa 2016 opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci
športa v občini. Udejanjanje javnega interesa bo doseženo s tem, da se:
a) zagotovi vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem
okolju;
b) zagotovi vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s
kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na taki
ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
c) zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega
dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost
javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo posledično povečan tudi ugled države v
mednarodnem prostoru;
č) varuje in spodbuja uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, spoštovanje človekovega
dostojanstva in varnost vseh, ki so povezani s športom;
d) skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne
dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje,
rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.);
e) krepili vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne
športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s
svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.
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V Lokalnem letnem programu športa občine Logatec za leto 2016 so določeni programi športa, ki
bodo v letu 2016 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.
II.

STANJE, IZHODIŠČA TER USMERITVE

Šport je kompleksen in raznolik sistem, posebej v Logatcu, sestavljen iz tako različnih športnih panog,
da so izredno težko medsebojno primerljivi programi, način vadbe in intenziteta vadbe. 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 športih pa bi veljalo izpostaviti odbojko, nogomet, košarko in
rokomet. Vsekakor, pa se panoge in razvitost toliko spreminja, da razen leta obstoja, ni možno oz.
nepravično definirat katere panoge so prednostne in katere ne. V Logatcu se bo zaradi tega izogibalo
definiranju prednosti ene panoge pred drugo, ampak se zavzemamo za čim širšo pestrost ponudbe
športno-rekreativnih panog ter želimo vrednotiti predvsem meritokracijo oz. zaslužnost, ki se jo lahko
definira s formulo: trud + pamet = zaslužnost.
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.
Pri določanju izhodišč in usmeritev je pomembna analiza stanja določenih parametrov, ki je prikazana
v spodnji tabeli (podatki so združeni – splošni prevzeti iz Nacionalnega programa športa 2014-2023
(*) ter podatki Občine Logatec (**):
Vsi javni izdatki za šport - 2015 (**)
Povprečna letna poraba gospodinjstva za šport (*)
Število delujočih športnih organizacij (**)
Sredstva letnega programa športa na prebivalca (*)
Sredstva letnega programa športa na občana (**)
Pokrite športne površine (m2 na prebivalca) (*)
Pokrite športne površine (m2 na občana) (**)
Nepokrite športne površine (m2 na prebivalca) (*)
Nepokrite športne površine (m2 na občana) (**)
Število ur obvezne športne vzgoje na teden v vzgojno-izobraževalnem sistemu (*)
Število odraslih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom (**)
Število otrok in mladine v športnih programih (društva, klubi) (**)
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75,36 €
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Število vseh članov po programih, ki so vključeni v kakršen koli športni program (2015 aplikacija) (**)
Število registriranih športnikov v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez,
kjer tekmujejo za naslov državnega prvaka (*)
Število kategoriziranih športnikov (*)
Število kategoriziranih športnikov v občini (**)

4485

122.052
5.110
248

Upoštevajoč trenutno stanje na področju športa v občini Logatec ter trenutnih strokovnih izhodišč, so
pomembne naslednje usmeritve razvoja športa:
 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, ne toliko tekmovalnosti
temveč množičnost;
 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 ter v ta namen pridobivati
nove objekte za šport, ki bodo multifunkcionalni – večnamenski (športno-rekreacijoturistični objekti);
 razmerje med investicijskimi izdatki med notranjimi in zunanjimi športnimi površinami naj
bo 60:40 (v prid notranjim zaradi zahtevnejše gradnje in opreme);
 za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe dodeljenih sredstev, je
potrebno povečati nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega športnega programa.

III.

OBSEG SREDSTEV

V proračunu Občine Logatec je za leto 2016 za dejavnosti na področju športa (proračunska postavka
18059001 – Programi športa razdeljeno med več skrbniki postavk) predvidenih 565.900,00 EUR.
Število proračunskih postavk se zmanjša zaradi racionalnejšega vrednotenja in strateških usmeritev.
Proračunska sredstva so specifično namenjena:
 za sofinanciranje posameznih programov športa, skladnih z vsebino Nacionalnega programa
športa višini 157.000,00 EUR,
 za sofinanciranje strateških prireditev na nivoju celotne lokalne skupnosti v višini 12.000,00
EUR
 za sofinanciranje krovne organizacije športa v višini 3.000,00 EUR,
 za sofinanciranje prireditev v javnem interesu v občini – Športnik leta v višini 3.500,00 EUR.
 za sofinanciranje gradenj, obratovanje in vzdrževanje zaprtih športnih objektov v višini
285.400,00 EUR,

4

ŽUPAN

OBČINA LOGATEC



www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

za vzdrževanje in obratovanje zunanjih športnih objektov v višini 105.000 EUR.

Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, smiselno z vsebino Nacionalnega
programa športa, se delijo v naslednjem obsegu:
Pror. postavka
Znesek
Namen
(v EUR)
1. športna vzgoja v javnih zavodih:
18089
9.000
- stroški tekmovanj in dodatnih rekvizitov predšolskih otrok
(do 6 let – vrtci ),
- stroški tekmovanj in dodatnih rekvizitov šoloobveznih otrok
(OŠ, zavodi, šolska športna društva) ter vzgoja mladine in
otrok s posebnimi potrebami
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok, mladine, invalidov ter
18090
100.000
kakovostni šport (športna društva, klubi):
- športna rekreacija otrok in mladine do 18 let (stroški kadra,
najema objekta, nujni rekviziti za izvedbo programa)
3. Sofinanciranje športne rekreacije in drugih dejavnosti
18091
21.000
- šport invalidov
- šport starejših in socialno ogroženih
- šport študentov
ostali tekmovalni ali ne-olimpijski športi
4. Šport mladine in odraslih, nagrajevanje vrhunskih in
18092
21.000
uspešnih nastopov:
- stroški članskih ekip za ligaška tekmovanja,
7.500
- uspešni in vrhunski rezultati
9.500
- bonus za kategorizirane športnike
4.000
5. Razvojne in strokovne naloge v športu ter stroški delovanja
18093
6.000
društev:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu,
- delovanje društev – materialni stroški,
SKUPAJ
157.000
Sredstva za sofinanciranje strateških prireditev na ravni celotne lokalne skupnosti v obsegu (v obliki
javnega poziva):
Pror. postavka
Znesek
Namen
(v EUR)
Zimski dan športa 2016
2.500
Poletni dan športa 2016
2.000
Ciciolimpijada in miniolimpijada
1.500
Logaški tek
3.500
Tek prijateljstva
2.500
SKUPAJ
18094
12.000
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Sredstva za sofinanciranje delovanja krovnih športnih organizacij v višini:
Pror. postavka
Namen
Športna zveza Logatec – sofinanciranje krovne organizacije –
drugi operativni odhodki:
SKUPAJ

18095

Znesek
(v EUR)
3.000
3.000

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

18073

Znesek
(v EUR)
3.500
3.500

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
25.000
128.300
285.400

Sredstva za vzdrževanje in obratovanje zunanjih športnih objektov v višini:
Namen

Pror.
Znesek
postavka
(v EUR)
Obratovalni stroški športnega parka Sekirica (sankališče, smučišče,
18039
25.000
skakalnice, tekaške proge)
Vzdrževanje zunanjih športnih površin – igrišč v občini Logatec
18077
80.000
SKUPAJ
105.000
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IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH PROGRAMOV ŠPORTA
Občina Logatec sofinancira dejavnost športa na podlagi Pravilnika, Točkovnika za vrednotenje
programov športa v občini Logatec ter sklepa Komisije za vrednotenje dejavnosti športa.
V okviru proračunskih sredstev Občine Logatec za sofinanciranje posameznih programov športa,
lahko izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku, kandidirajo s programi na naslednjih področjih in
za definirano tipologijo stroškov kot sledi:

1. Športna vzgoja v javnih zavodih:
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 zajemajo vsa temeljna znanja, ki jih mora otrok spoznati in osvojiti, posveča
največ pozornosti igri in vadbi. Poudarek je tudi na učenju plavanja. Poleg naštetih programov se bodo
izvajali še programi v okviru interesnih športnih dejavnosti.
Sofinanciranje: Iz občinskih proračunskih sredstev se bo, v skladu s tem Programom, pravilnikom in
točkovnikom, sofinancirala nabava manjkajočih športnih rekvizitov in stroški izvedbe nadgradnje teh
programov v obliki internih športnih prireditev. V kolikor gre za izbirno vsebino, se bo financirala skupina v
obsegu vsaj 10 otrok in max. 20 otrok v obsegu števila ur, ki ga bo izvajalec prijavil.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok, mladine ter otrok s posebnimi potrebami (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 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.
Iz občinskih proračunskih sredstev se bo, v skladu s tem Programom, pravilnikom in točkovnikom,
sofinancirala nabava manjkajočih športnih rekvizitov in stroški izvedbe nadgradnje teh programov v obliki
internih športnih prireditev ter organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev ter stroški, ki nastanejo
z udeležbo na ostalih šolskih prvenstvih. V kolikor gre za izbirno vsebino, se bo financirala skupina v obsegu
vsaj 10 otrok in max. 20 otrok.
Nezgodno zavarovanje, meritve in spremljanje treniranosti se financirajo iz drugih virov.
Od izbranih izvajalcev se bo zahtevala 100% realizacija obveznega dela programa, ki zahteva: izvedbo
obsega ur programa, ki ga je izvajalec prijavil, vključitev minimalnega dogovorjenega števila otrok v
program.
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2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok, mladine, invalidov ter kakovostni šport (športna društva, klubi):
Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov (do 18. leta), ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih
ali celo 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 se želi zasledovati oz. kje se
lahko zasleduje vrhunske rezultate. Izvajali se bodo programi (po obsegu ur), ki so skladni z Nacionalnim
programom (obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti).
Sofinanciranje: Iz občinskih proračunskih sredstev se bo sofinanciralo:
- uporabo vadbenega prostora,
- strošek strokovnega kadra,
- strošek nabave rekvizitov za izvedbo programa,
- stroški prevozov za treninge ali vadbe, tekme in ostali povezljivi potni stroški ali stroški, ki
omogočajo izvedbo prevozov,
- članarine panožnim športnim zvezam,
- stroški, ki so posledica tekmovanj, ki predstavljajo nadgradnjo vadbe.
Celotno sofinanciranje bazira na predlaganemu programu, s korekcijo merila na podlagi stroškov, ki jih ima
izvajalec prijavljene v računovodskem izkazu iz AJPES evidenc ter na članstvu v lokalni krovni športni
organizaciji.

3. Sofinanciranje športne rekreacije in drugih dejavnosti
Športna rekreacija ter šport socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter občanov starejših od 65 let
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:
- uporabo vadbenega prostora,
- strošek strokovnega kadra (če nastane),
- strošek nabave rekvizitov za izvedbo programa,
- stroški prevozov za treninge ali vadbe, tekme in ostali povezljivi potni stroški ali stroški, ki
omogočajo izvedbo prevozov,
- članarine panožnim športnim zvezam oz. drugim panožnim združenjem,
- stroški, ki so posledica tekmovanj, ki predstavljajo nadgradnjo vadbe.

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 za:
- uporabo vadbenega prostora,
- strošek strokovnega kadra (če nastane),
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strošek nabave rekvizitov za izvedbo programa,
stroški prevozov za treninge ali vadbe, tekme in ostali povezljivi potni stroški ali stroški, ki
omogočajo izvedbo prevozov,
članarine panožnim športnim zvezam oz. drugim panožnim združenjem,
stroški, ki so posledica tekmovanj, ki predstavljajo nadgradnjo vadbe.

Šport študentov
Športna dejavnost študentov je po nacionalnih kazalnikih zelo slaba. S tem programom želimo doseči, da
se tudi študenti v prostem času ukvarjajo s pestro športno ponudbo in s tem krepijo psihofizično
sposobnost med in po študiju, saj je telesna aktivnost bistvenega pomena ob vstopu v delovno razmerje
po končanem šolanju.
Sofinanciranje: Sofinancira se strokovni kader in najem objekta za vsaj 80-urni program na skupino, v
kateri je vsaj od 8 do10 študentov, in sicer za:
- uporabo vadbenega prostora,
- strošek strokovnega kadra (če nastane),
- strošek nabave rekvizitov za izvedbo programa,
- stroški prevozov za treninge ali vadbe, tekme in ostali povezljivi potni stroški ali stroški, ki
omogočajo izvedbo prevozov,
- članarine panožnim športnim zvezam oz. drugim panožnim združenjem,
- stroški, ki so posledica tekmovanj, ki predstavljajo nadgradnjo vadbe.

Športni programi za ostale tekmovalne in ne-olimpijske športne panoge
Tako na nacionalni kot lokalni ravni obstajajo društva, klubi oz. izvajalci (npr. društvo tabornikov, jamarsko
društvo, gasilsko društvo, kinološko društvo, avto-moto društvo, potapljaško društvo itd.), ki jih je težko
uvrstiti med klasične izvajalce, čeravno so njihove panožne ali krovne zveze vključene v nacionalni
olimpijski komite. Izvajajo določene sodobne in ne-konvencionalne oblike športnih panog, ki na svojem
področju lahko veliko pripomorejo pri soustvarjanju gibalno in športno aktivnih občanov in s tem
pripomorejo k zagotavljanju zadostne količine aktivnih oseb. Na tem področju je tudi veliko panožnih
športnih disciplin in tekmovanj in sofinanciranje teh panog pomeni še dodatna pestrost ponudbe na
lokalnem nivoju.
Sofinanciranje: Sofinancira se strokovni kader in najem objekta za vsaj 80-urni program na skupino, v
kateri je vsaj od 8 do10 članov izvajalca, in sicer za:
- uporabo vadbenega prostora,
- strošek strokovnega kadra (če nastane),
- strošek nabave rekvizitov za izvedbo programa,
- stroški prevozov za treninge ali vadbe, tekme in ostali povezljivi potni stroški ali stroški, ki
omogočajo izvedbo prevozov,
- članarine panožnim športnim zvezam oz. drugim panožnim združenjem,
- stroški, ki so posledica tekmovanj, ki predstavljajo nadgradnjo vadbe.
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4. Športna vzgoja mladine – vrhunski šport
4.1.Članske ekipe in ligaška tekmovanja
Program je namenjen sofinanciranju stroškov članskih ekip za ligaška tekmovanja, ki jih organizira panožna
športne zveza in so vključena v državni tekmovalni sistem ter so uvrščeni med olimpijske športe
Sofinanciranje: Sofinancira se izvajalce, ki se izkažejo z gornjimi zahtevami po Točkovniku ter za naslednje
stroške:
- stroški sodnikov, delegatov;
- prijavnine za tekme;
- stroški tekmovanja, ki jih generira panožna zveza za izvedbo tekmovanja.
4.2. Nagrajevanje vrhunskih in uspešnih rezultatov, nastopov in kategorizacij
4.2.1. in 4.2.2.Nagrajevanje vrhunskih in uspešnih rezultatov (1. Individualnih panog, 2.
Kolektivnih panog)
Izvajalci pridobijo dodatna sredstva za dosego rezultatov v organiziranem državnem tekmovalnem
sistemu, ki ga organizira panožna zveza, vendar le za članske ekipe.
Sofinanciranje: Sofinancira se dodatne stroške oz. udeležbo posameznikov ali ekipe za tekmovanje v
Sloveniji ali v tujini, in sicer za izvajalce, ki dosegajo vrhunske in uspešne rezultatov, in sicer ločeno za
individualne in kolektivne panoge, skladno s Točkovnikom.
4.2.2.Bonus nagrajevanje kategorizacij po Olimpijskem komiteju Slovenije
Glede na rezultate pa so dodatne točke in s tem sredstva namenjena tistim športnim društvom oz.
izvajalcem, posameznikom, ki dosegajo vrhunske rezultate vsaj na državnem nivoju, ki imajo status
mladinskega, perspektivnega, mednarodnega ter svetovnega razreda (jasno ne glede na starostno
skupino).
Sofinanciranje: Sofinancira se dodatne stroške oz. udeležbo posameznikov ali ekipe za tekmovanje v
Sloveniji ali v tujini, in sicer za izvajalce, ki dosegajo vrhunske in uspešne rezultatov, in sicer ločeno za
individualne in kolektivne panoge, skladno s Točkovnikom.

5. Razvojne in strokovne naloge v športu ter stroški delovanja društev
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
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priložiti veljavno licenco, če je ta za strokovno delo na področju športa predpisana.

V kolikor se želi tudi v športu dosegati dobre rezultate je potrebno veliko pozornost namenjati tudi
ustrezno usposobljenemu strokovnemu kadru. Zato je potrebno 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 izključno 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 točk
po Točkovnika.

Delovanje društev – materialni stroški
Društva imajo zaradi svojega delovanja določene materialne stroške poslovanja. Ti stroški lahko nastjajo že
zaradi samega izvajanja programov, kar se delno krije s sofinanciranjem programov ter določene stroške
za sam obstoj društva kot takega.
Sofinanciranje: 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.)

V. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE STRATEŠKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen
zakona oz. 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. Strateško pomembne so tiste prireditve, ki jih Lokalni letni program
športa vsako leto posebej definira na podlagi določil Pravilnika, ki dosegajo čim širšo populacijo, so
vsaj občinskega pomena, tradicionalne in težijo k združevanju več izvajalcev v t.i. konzorcije društev z
namenom izvedbe atraktivne in odmevne prireditve. Posameznih – društvenih prireditev se iz
proračuna ne financira.
Sofinanciranje: Iz proračunskih sredstev se sofinancira materialne stroške športnih prireditev (kot
navedeno zgoraj, in sicer na podlagi javnega poziva, kjer se za izvajalca prireditve izbere tistega, ki
zbere več točk skladno s Točkovnikom. Največ možnosti imajo t.i. konzorciji društev, kjer sta vsaj dva
društva.

VI. SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE GRADENJ, OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA NOTRANJIH
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 2016.
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V osnovi se financira vzdrževanje, obnovo in gradnjo športnih objektov, ki so v občinski lasti ali za
katere lokalna skupnost izkaže javni interes in so namenjena čim širšemu krogu uporabnikom. Iz
proračuna se ne financira objekte, ki so v zasebni lasti.

VI. SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN ALI OBJEKTOV
Za stroške obratovanja oz. vzdrževanja športnih površin pod in na Sekirici je namenjenih 25.000 EUR.
Obenem se namenja za stroške obratovanja drugih zunanjih objektov ki so v javnem interesu in so v
več-funkcijski uporabi (največ možnosti za sofinanciranje imajo objekti, ki se uporabljajo vsaj za:
športno-rekreacijske namene, za športni turizem ter za namene zaščite in reševanja v kolikor so le-ti
stroški povezani s športnimi programi), v višini 80.000 EUR.

VII. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, ki so določena v Lokalnem letnem
programu športa v občini Logatec za leto 2016, 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. 11/15). Izvajalci po tem pravilniku morajo izvajati
programe primarno v občini Logatec, pod enakimi pogoji, 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 Komisija za vrednotenje
programov športa sprejme dodatno razdelitev skladno s Pravilnikom. 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 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem
glasilu Logaške novice in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.
Številka: 671-9/2015 - 1
Datum: 01.12.2015

Berto MENARD
ŽUPAN
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