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PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Medvode sprejema predlog Strategije razvoja športa v občini 

Medvode za obdobje 2021 - 2024. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta: 

Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ 14-

23; Uradni list RS, št. 26/14), v kateri so začrtane smernice in usmeritve za razvoj športa v 

Sloveniji v obdobju 2014-2023; hkrati pa določa, da država z nacionalnim programom športa v tem 

obdobju soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in 

družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. 

Nacionalni program športa 2014-2023 opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci 

slovenskega športa. Slednje bo med drugim doseženo tako, da bodo:  

- vsakemu posamezniku zagotovljene možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in 

zdravem okolju,  

- vsem mladim zagotovljene možnosti za kakovostno zunajšolsko udejstvovanje, ki jim bo 

skupaj s poukom športne vzgoje omogočilo pridobivanje gibalnih in drugih kompetentnosti 

tako, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga, 

- vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben zagotovljene možnosti za izboljšanje 

osebnega športnega dosežka z namenom uveljavitve v organiziranem mednarodnem 

športnem prostoru ter možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, pri čemer se 

pričakuje povečanje ugleda države v mednarodnem prostoru, 

- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjali spodbudno okolje za razvoj različnih oblik 

športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, kot oblike njihovega načina druženja in 

preživljanja prostega časa, 

- krepili vlogo in pomen športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne 

storitve in imajo značaj javne dobrine ter so kot take pomemben del civilne družbe, ki si s 

svojim prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.     

Zakon o športu (ZŠpo-1; Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), ki v 4. členu 

opredeljuje javni interes v športu ter določa, da le-ta obsega naloge nacionalnega in lokalnega 

pomena, ki se določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in so namenjene 

zagotavljanju pogojev, da se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi 

dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes se uresničuje predvsem na področju športnih 

programov, športnih objektov in površin za šport v naravi, razvojnih dejavnosti v športu, 

organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske 

odgovornosti v športu.  

Skladno z 18. členom Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 

besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet kot najvišji organ odločanja v občini 

pristojen, da med drugim sprejema odloke in druge občinske akte.  

 

Vsebina strategije:  

Nacionalni program športa določa okvire za celosten razvoj športa v Sloveniji, kar lokalnim 

skupnostim omogoča, da za svoje področje sprejemajo ustrezne razvojne usmeritve in ukrepe v 

športu ter določajo vsebine športa, ki so v javnem interesu in finančne okvire za financiranje 

posameznih športnih programov.  
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Občina Medvode je že pred leti pristopila k pripravi osnutka in kasneje predloga strategije razvoja 

športa v občini Medvode. Pri pripravi predloga prvotne strategije v letu 2018 je sodelovala skupina 

v sestavi Ines Iskra (predstavnica javnega zavoda), Katarina Galof (predstavnica članov 

občinskega sveta), Mateja Henigman (predstavnica vzgojno izobraževalnih zavodov), Klemen 

Svoljšak (predstavnik športne zveze) in Viki Grošelj (predstavnik vrhunskega športa). Naloga 

omenjene skupine je bila pregled v preteklosti že pripravljenega osnutka strategije, uskladitev z 

ReNPŠ 14-23 ter priprava končnega predloga celovite zasnove področja športa na lokalni ravni. Z 

namenom pridobiti čim več informacij in pobud s strani zainteresirane javnosti je bila v mesecu 

maju 2016 organizirana javna obravnava. Predlog strategije je sicer bil v letu 2018 uvrščen na 

dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode, vendar pa je bila ta točka na sami seji z 

dnevnega reda umaknjena. 

 

Nadalje je bila v letu 2020 za pripravo novelacije omenjenega predloga strategije imenovana 

skupina v sestavi Ines Iskra (predstavnica javnega zavoda), Tomaž Kernič (predstavnik rekreacije 

in kakovostnega športa), Domen Knez (predstavnik Športne zveze Medvode), Maja Bunčič 

(predstavnica kolektivnih panog), Maja Kersnik (predstavnica individualnih panog in vrhunskega 

športa) ter Sonja Rifel in Teja Zajec (občinska uprava). Naloga skupine je bila, da popravi in 

pripravi končni predlog strategije za obdobje 2021 - 2024.  

 

Strategija razvoja športa v občini Medvode za obdobje 2021 – 2024 je tako dokument, ki v celoti 

sledi smernicam razvoja športa, katere so začrtane v ReNPŠ 2014-2023. Strategija predstavlja 

dokument oz. podlago, ki bo tako Občini Medvode kot javnim zavodom, predvsem Javnemu 

zavodu Sotočje Medvode, v pomoč pri črpanju državnih in drugih sredstev za potrebe izgradnje 

športnih igrišč in ostale športne infrastrukture (npr. s strani Fundacije za šport). Napisana je na 

podlagi proučitve državnih in evropskih smernic delovanja na področju športa; na podlagi analize 

obstoječega stanja na tem področju v občini Medvode ter željami in potrebami civilne športne 

sfere, pa so v strategiji predstavljeni strateški cilji oz. smernice razvoja športa v občini. V 

dokumentu so začrtani štirje (4) strateški cilji oz. smernice razvoje športa, in sicer: 

1. Urbani in naravni športni prostor. 

2. Vsak prebivalec povezan s športom.  

3. Tekmovalni programi športa. 

4. Športni turizem. 

Za uresničevanje omenjenih strateških ciljev so v dokumentu navedeni tako posamezni cilji kot  

kazalniki, ki nam bodo v pomoč pri uresničevanju in merjenju doseženih učinkov. 

 

Namen strategije je področje športa celovito organizirati ter pripraviti podlage za upravljanje 

športnih objektov, ki so v lasti Občine Medvode tako, da bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje 

letnega programa športa in razvoj športne infrastrukture, da bo omogočeno sodelovanje športnih 

društev ter zagotovljeno optimalno in glede na dane možnosti najboljše financiranje iz javnih 

sredstev. Javni interes na področju športa pa Občina Medvode uresničuje predvsem z 

zagotavljanjem sredstev za širitev mreže športnih objektov in površin. V letu 2017 smo uredili 

Športni park Pirniče s street workout vadbo, preplastitvijo košarkarskega igrišča z umetno maso, 

zamenjavo košarkarskega ogrodja s tablo in obročem ter izgradnjo igrišča za mali nogomet, prav 

tako tudi športni park ob Osnovni šoli Simona Jenka. V letu 2018 sta bila urejena fitnes na prostem 
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Senica ter sprehajalna in trim steza »Ekofit Bonovček«. V letu 2019 je bilo dokončno obnovljeno 

šolsko igrišče pri Osnovni šoli Medvode, pri čemer je bila v prvi fazi v letu 2018 zgrajena tristezna 

atletska steza iz tartana, znotraj samega tekaškega kroga je zgrajeno asfaltirano igrišče za mali 

nogomet in košarko. V drugi fazi pa je bila izvedena postavitev naprav za ulično vadbo »street 

workout« ter grbinastega poligona »pump track«, hkrati pa je bilo zgrajeno otroško igrišče in z 

umetno maso preplasteno igrišče za košarko.     

 

Osnutek strategije je bil predhodno obravnavan na dveh javnih predstavitvah, in sicer na 

predstavitvi za predstavnike civilne športne sfere (tj. športna društva, športno zvezo in 

pripravljavce dokumenta Strategija razvoja športa v občini Medvode v obdobju 2021-2024) in 

predstavitvi za člane Občinskega sveta Občine Medvode ter člane Odbora za družbene dejavnosti 

in Statutarno pravne komisije. Na omenjenih predstavitvah je bil osnutek strategije dobro sprejet; 

prav tako je bilo s strani prisotni podanih nekaj idej glede širitve Nordijskega centra Bonovec, 

katerih izvedba in načrtovanje bo s strani JZ Sotočje Medvode preverjena in predvidoma vključena 

v strategijo za novo obdobje.  

Prav tako je bil osnutek strategije, v obdobju od 17.03.2021 do 02.04.2021, dan v javno 

obravnavo, na kateri je lahko zainteresirana javnost o predmetnem dokumentu podala svoje 

pripombe, stališča in konkretne predloge, ki so bili pregledani in smiselno vključeni v dokument.     

 

Ocena finančnih posledic za proračun občine: 

Sredstva za izvajanje programov športa, ki jih izvajajo društva, so zagotovljena v vsakoletnem 

proračunu Občine Medvode, in se prijavljenim izvajalcem razdelijo na podlagi izvedenega postopka 

javnega razpisa, ki ga Občina Medvode objavi v skladu s pravilnikom oz. po novem z odlokom za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini. V veljavnem proračunu Občine Medvode za leto 

2021 so za sofinanciranje dejavnosti društev zagotovljena sredstva v skupni višini 119.500,00 EUR, 

in sicer na proračunski postavki »8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi« so zagotovljena sredstva v 

višini 101.000,00 EUR ter na proračunski postavki »8.1.1.21 Programi športa za dosežek« sredstva 

v višini 18.500,00 EUR. Prav tako se za letošnje leto načrtuje pridobitev nekaterih še manjkajočih 

zemljišč za potrebe izgradnje bodočega Športnega parka Medvode; v proračunu Občine Medvode 

je za potrebe tega v proračunski postavki »8.1.2.17 Športni park Medvode« za leto 2021 

zagotovljenih 100.000,00 EUR.  

Občina bo tudi v prihodnje za izvajanje temeljnih smernic strategije razvoja športa v skladu s 

proračunskimi zmožnostmi zagotavljala sredstva za nadaljnji razvoj te dejavnosti, tako za širitev 

programov športa (sofinanciranje trenerskega kadra, dodatne ure športne vzgoje v okviru vzgojno 

izobraževalnega dela) kot tudi graditev novih športnih objektov, športnih površin ter širitev 

kolesarskih povezav. 

 

Občinskemu svetu Občine Medvode predlagamo, da sprejme strategijo razvoja športa v predlagani 

vsebini. 

 

Pripravila: 

Teja Zajec Nejc Smole 

svetovalka župan 

 


