
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/2002 – ZGO-1, 
15/2003 – ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/14) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Ur. l. RS, št. 29/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji, dne 17. 3. 2015 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2015 
 
 
1. UVOD 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v RS, ki se izvaja 
na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program športa v Občini 
Medvode za leto 2015 (v nadaljevanju: letni program) zagotavlja, da bo Občina Medvode v Odloku 
o proračunu Občine Medvode za leto 2015 izvajalcem športnih programov namenila v proračunu 
določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo iz javnih sredstev. Letni program tako določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in razdelitev obsega 
sredstev, ki se zagotovi v proračunu lokalne skupnosti. 
 
Proračunska sredstva, ki so določena v proračunu, se namenijo sofinanciranju posameznih 
programov športa, ki jih izvajajo izvajalci s sedežem v občini Medvode. Ta sredstva se razdelijo 
preko javnega razpisa, ki zagotavlja možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in njihovo 
enakopravno obravnavo. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev programov športa objavi Občina 
Medvode. Podlaga za izbor in vrednotenje programov športa je Pravilnik o sofinanciranju 
programov športa v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 38/12), (v nadaljevanju: pravilnik). Z vsakim 
izbranim izvajalcem programov športa bo Občina Medvode sklenila letno pogodbo o sofinanciranju 
programov športa. 
 
 
2. STROKOVNO DELO NA PODROČJU ŠPORTA 
 
Zavod za šport in turizem Medvode (v nadaljevanju: zavod) bo sodeloval z občinsko upravo Občine 
Medvode pri vsebinskem nadziranju izvajalcev letnega programa športa, in sicer bo nudil pomoč pri 
nadzoru, pregledu izvajanja in namenskosti porabe sredstev, prejetih na javnem razpisu za 
sofinanciranje programov športa. Sodeloval bo tudi pri pripravi strokovnih mnenj, pobud, gradiv in 
predpisov na področju športa za Občino Medvode ter vodil in urejal informacijsko bazo podatkov 
za šport v občini Medvode za potrebe ministrstva, pristojnega za šport. Zavod sodeluje tudi pri 
pripravi strokovnih mnenj in pobud za športna društva in zveze športnih društev ter druge 
organizacije na področju športa in turizma. 
 
 
3. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA 
 
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto, 
zato v Občini Medvode na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim ciljem: 
- dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih 

kategorij v različne oblike športnih aktivnosti, 
- spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja, 
- zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov športne 

vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije ter kakovostnega športa, 
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- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov in površin na območju občine, ki bodo 
omogočali kakovostno in celostno izvedbo tako organiziranih športnih programov, kot tudi 
izvajanje individualne športne rekreacije. 

 
S kratkoročnim ciljem sledimo zagotavljanju osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov 
športa za dosežek, programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, športne rekreacije, kakovostnega športa in posameznih razvojnih in strokovnih nalog v 
športu.  
 
Občina z letnim programom omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu 
in se sofinancira iz javnih sredstev. Svoj javni interes na področju športa uresničuje tako, da: 
- zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini, 
- spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne javne športne objekte in površine. 

 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se v občini 
Medvode v letu 2015 zagotavljajo proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 

1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok: 
1.1.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.2.   Športna vzgoja mladine: 
1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

2. Kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Razvojne in strokovne naloge v športu 

4.1.   Športne prireditve, 
4.2.   Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom. 

 
 
4. IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE 
 
Z letnim programom in sofinanciranjem izvajalcev programov športa se glede na vsebine iz 
Nacionalnega programa športa v RS in v skladu s pravilnikom opredeli izvedba v nadaljevanju 
navedenih vsebin programov športa. 
 
4.1. Športna vzgoja otrok in mladine 
 
Glavni namen teh programov je omogočiti vključevanje čim večjega števila otrok in mladih v 
različne športne aktivnosti, ki jih izvajajo različni izvajalci v občini Medvode. Te zajemajo 
programe športa mladih športnikov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter programe 
interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki ne stremijo po športnih dosežkih, temveč želijo 
aktivno preživljati svoj prosti čas. 
 
4.1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
 
Cilji:  
- s kakovostno in redno športno vzgojo povečati gibalno zmogljivost učencev,  
- jim oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega načina 

življenja, 
- jim omogočiti brezplačno učenje plavanja in opravljanje kolesarskega izpita, 
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- sistemsko spremljati telesni in gibalni razvoj ter druge kazalnike gibalne kompetentnosti na 
celotni populaciji osnovnošolcev. 

 
4.1.1.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 
Športna dejavnost otrok, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih kolektivnih in individualnih 
športnih panog je temelji pogoj za kasnejše športne uspehe. Občina Medvode z usmeritvami letnega 
programa najbolj podpira to skupino programov športa, ker se tu izvaja in sofinancira največje 
število programov, ki vključujejo največje število vadečih.   
Cilji:  
- ohraniti oziroma postopno povečati število otrok v tekmovalnih sistemih ter jim omogočiti 

kakovostno in konkurenčno športno dejavnost. 
 
4.1.2. Športna vzgoja mladine 
 
4.1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 
Športna dejavnost mladih, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih kolektivnih in 
individualnih športnih panog je pogoj za napredovanje sposobnosti in zmogljivosti mladih za 
doseganje športnih dosežkov. 
Cilji:  
- ohraniti oziroma postopno povečati število mladih športnikov v tekmovalnih sistemih ter jim 

omogočiti kakovostno in konkurenčno športno dejavnost. 
 
4.2. Kakovostni šport 
 
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih 
starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. 
Cilji: 
- ohraniti oziroma postopno povečati število članskih športnikov s kategorizacijo državnega 

razreda ter jim, tudi z učinkovito uporabo športnih objektov in površin, omogočiti bolj 
kakovostno in širše konkurenčno okolje, ki je pomemben dejavnik in spodbujevalec razvoja 
kakovostnega in vrhunskega športa. 

 
4.3. Športna rekreacija 
 
Športno rekreativna dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, 
dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave je z vidika javnega interesa 
pomembna zlasti zaradi učinkov takšne športne vadbe, ki nesporno dokazuje, da je redna, 
kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna za zdravje 
posameznika in posledično tudi za zdravo populacijo na lokalnem in državnem nivoju. Med 
programe športne rekreacije sodijo tudi programi športno-rekreativne vadbe in rekreativnih 
tekmovanj ekip in posameznikov, ki nastopajo na uradnih ali neuradnih tekmovanjih. 
Cilji: 
- postopoma povečati delež športno dejavnih odraslih in starejših ter omogočiti izvajanje 

različnih športno-rekreativnih programov, ki potekajo v pokritih in nepokritih športnih objektih 
in površinah ter v naravnem okolju. 
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4.4. Razvojne in strokovne naloge v športu 
 
4.4.1. Športne prireditve  
 
Športne prireditve pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek 
za šport, gospodarstvo in turizem v lokalni skupnosti. 
V primeru večjega števila prijavljenih prireditev se lahko sofinancirajo samo nekatere prireditve 
oziroma se določi prednostni vrstni red izbora sofinanciranih prireditev, glede na nivo prireditve, 
število udeležencev in tradicionalnost izvedbe, ki jih izbere strokovna komisija, ki v skladu s 
pravilnikom vodi javni razpis. 
Cilji: 
- glede na omejena finančna sredstva se izbere in sofinancira prireditve, ki v največji meri 

zajemajo cilje letnega programa in vsebinski del programa na tem področju. 
 
4.4.2. Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom 
 
Športna društva kot osnovne športne organizacije civilne sfere se lahko združujejo v občinsko 
športno zvezo oziroma druge zveze društev na lokalni in državni ravni in so osnovni temelj 
organiziranja in izvajanja programov športa v lokalni skupnosti. Te organizacije za svoje osnovno 
delovanje preko javnega sofinanciranja programov športa lahko prejmejo sredstva za kritje svojih 
osnovnih materialnih in drugih stroškov, ki nastanejo pri njihovem delovanju. 
 
4.5. Športni objekti in površine 
 
Občina Medvode uresničuje javni interes na področju športa tudi z načrtovanjem, gradnjo, 
posodobitvijo in vzdrževanjem javnih športnih objektov in površin v občini, kar se opredeli v 
sklopu proračuna in razvojnih nalog Občine Medvode. 
 
4.6. Programi športa za dosežek 
 
Namenska proračunska sredstva se preko javnega razpisa namenijo za sofinanciranje prednostnih 
programov športa lokalnega pomena, kar je opredeljeno v pravilniku.  
 
4.6.1. Prednostni programi športa lokalnega pomena 
 
V prednostne programe športa lokalnega pomena so vključeni programi, ki jih je Občina Medvode 
v pravilniku opredelila za prednostne na lokalni ravni.  
Namenska proračunska sredstva za prednostne programe športa lokalnega pomena se razdelijo na 
podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov športa, ki ga objavi Občina 
Medvode. 
 
 
5. FINANČNI NAČRT LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2015 
 
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa preko javnega razpisa 
za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Medvode za leto 2015 je določena s 
sprejetim proračunom Občine Medvode za leto 2015. Če bo s sprejetjem proračuna prišlo do 
vsebinskih in finančnih sprememb v letnem programu navedenih proračunskih postavk, se temu 
primerno uskladi tudi letni program. 
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5.1. Proračunska sredstva namenjena za sofinanciranje programov športa 
 
Proračunska Naziv in program Znesek 
postavka: proračunske postavke: (v EUR): 
 
8.1.1.2 

 
Šport - dogovorjeni programi 
Programi športa 
Šport otrok in mladine iz NPŠ 
 

 
114.500,00 
  89.500,00 
  25.000,00 

8.1.1.21 Programi športa za dosežek 
Prednostni programi športa lokalnega pomena 
 

  16.250,00 

SKUPAJ:               130.750,00 
 
 
Proračunska sredstva, in sicer v višini 25.000,00 EUR iz proračunske postavke 8.1.1.2 Šport - 
dogovorjeni programi prejme zavod za izvajanje programov športa otrok in mladine iz 
Nacionalnega programa športa v RS, ki jih izvaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
»Zavod za šport in turizem Medvode« (Ur. l. RS, št. 70/05 in 43/13). Programi športa otrok in 
mladine iz Nacionalnega programa športa v RS zajemajo nacionalne programe Mali sonček, Zlati 
sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja na občinskem, regijskem in 
državnem nivoju in so namenjeni otrokom iz osnovnih šol in vrtcev v občini Medvode. 
 
Navedena proračunska sredstva so namenjena za:  
 
- Šolska športna tekmovanja na občinskem, področnem in državnem nivoju, in sicer v atletiki, 

krosu, badmintonu, odbojki, košarki, teku na smučeh, alpskem smučanju in deskanju na snegu, 
namiznem tenisu, nogometu, košarki in v odbojki na mivki (organizacijski in sodniški stroški 
tekmovanj, prevozi otrok, spremstvo otrok, prehrana, medalje in priznanja, zdravniška služba, 
športna oprema in rekviziti, najem drugih športnih površin idr.), v predvideni višini 12.800,00 
EUR. 

- Program Naučimo se plavati - plavalni tečaji za 1. razrede osnovnih šol iz Medvod (stroški 
tečaja in najema bazena, prevozi otrok idr.), v predvideni višini 9.500,00 EUR. 

- Programi Mali sonček, Zlati sonček, Krpan (promocijski material, priznanja, športna oprema in 
rekviziti idr.), v predvideni višini 1.100,00 EUR. 

- Koordinacija in izvedba področnih šolskih športnih tekmovanj s strani Področnega centra 
športa otrok in mladine iz Domžal, kamor sodi tudi občina Medvode, v predvideni višini 
1.200,00 EUR. 

- Udeležba osnovnošolskih otrok na množičnih prireditvah, ko je Festival športa mladih 
(prehrana in prevozi otrok idr.), v predvideni višini 400,00 EUR. 

 
5.2. Razporeditev deleža sredstev namenjenih javnemu razpisu za sofinanciranje izvajalcev 
programov športa 
 
Za proračunska sredstva iz postavke 8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi se zaradi manjših 
sredstev, kot v preteklih letih, ne glede na pravilnik, določijo deleži sofinanciranja le za v 
preglednici 1 navedene skupine programov športa. 
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Zap. 
št.: 

Skupine programov športa: Delež za leto 2015 
(v %): 

Znesek za leto 
2015 (v EUR): 

1. Športna vzgoja otrok, mladine: 60 53.700,00 
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok:   
1.1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 
 

0 0,00 
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:   
1.2.1. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

 
 

0 0,00 
1.2.2. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

63 33.831,00 
1.2.3. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

 
 

0 0,00 
1.3. Športna vzgoja mladine:   
1.3.1. interesna športna vzgoja mladine 

 
 

0 0,00 
1.3.2. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport 
 

37 19.869,00 
1.3.3. kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 

športnih zvez 
 

0 0,00 
1.3.4. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 0 0,00 
2. Športna dejavnost študentov: 0 0,00 
2.1. Interesna športna dejavnost študentov 
3. Športna rekreacija: 5,5 4.922,5 
4. Kakovostni šport: 25,5 22.822,5 
5. Vrhunski šport: 0 0,00 
6. Šport invalidov: 0 0,00 
7. Razvojne in strokovne naloge v športu: 9 8.055,00 
7.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu 0 0,00 
7.2. Založniška dejavnost v športu 

 0 0,00 
7.3. Informacijski sistem na področju športa 

 
 

0 0,00 
7.4. Športne prireditve 

 
 

76 6.121,8 
7.5. Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, 

povezanih s športom 
 

24 1.933,2 
 

SKUPAJ: 100 89.500,00 
 
Preglednica 1: Razporeditev deleža sredstev iz proračunske postavke 8.1.1.2 Šport - dogovorjeni 
programi, namenjenih javnemu razpisu za sofinanciranje izvajalcev programov športa 
 
 
6. DRUGA DOLOČILA 
 
Proračunska sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje izvajalcev programov športa in izbora ter vrednotenja programov po pravilniku. 
 
Občina Medvode lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, pri katerih 
se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz 
pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2014. 
 
Zaradi nižjih proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju izvajalcev programov športa, se v 
primeru večjega števila prijavljenih programov v posameznih skupinah programov športa, lahko 
sofinancira samo izbrane, in sicer glede na enakomerno razporeditev po posameznih športnih 
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panogah in starostnih vadbenih skupinah, ki jih izbere strokovna komisija, ki v skladu s 
pravilnikom vodi javni razpis. 
 
Na osnovi sprejetega letnega programa bo Občina Medvode v Uradnem listu RS in na svoji spletni 
strani objavila javni razpis za sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Medvode za leto 
2015. 
 
Občina Medvode, kot naročnik si pridružuje pravico, višino razpisanih sredstev spremeniti skladno 
z uveljavljenim proračunom za leto 2015. 
 
 
 
Številka: 670-2/2015-1 
Datum: 17. 3. 2015 
 

      Nejc Smole 
               župan 
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