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POVZETEK 

 

 

S pomočjo strategije razvoja športa želita organizirana civilna športna sfera in lokalna 

skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj športa v Občini Medvode za obdobje 

prihodnjih štirih let. Dokument hkrati izraža javni interes v športu, ki ga bodo udejanjali 

izvajalci letnega programa športa, in sicer športna društva, Športna zveza Medvode, Javni 

zavod Sotočje Medvode, Občina Medvode, krajevne skupnosti, vrtci, šole in ostali 

zainteresirani; vsi z jasnim ciljem - s športom soustvariti optimalne pogoje za zdrav 

življenjski slog prebivalcev različnih generacij. Cilj sprejetja strategije je, da bo Občina 

Medvode postala prepoznavna v regiji in državi. Skozi strategijo se bo udejanjal šport kot 

kakovostna prvina zdravega načina življenja za vse občane z raznoliko športno ponudbo 

za vse starostne skupine.  

 

Razvoj športa bo zato temeljil na štirih (4) osnovnih smernicah: 

1. Urbani in naravni športni prostor: Zgrajena in obnovljena bo urbana športno 

rekreacijska infrastruktura, in sicer po normativih mednarodnih športnih zvez in v 

skladu z vsebino Nacionalnega programa športa v RS ter šolske zakonodaje. Le z 

rednim urejanjem športne infrastrukture in z investicijskim vzdrževanjem objektov 

bomo zagotavljali izvajanje športne dejavnosti v varnem in zdravem okolju. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi ureditvi zunanjih površin za šport v 

naravi oziroma uporabi narave kot največje športne površine. 

2. Vsak občan povezan s športom: S športno strategijo bomo spodbujali 

vključevanje v športna društva. Večina občanov občine Medvode se bo 

identificirala z vsaj eno športno aktivnostjo/panogo in si tako oblikovala svoj način 

življenja s športom. S tem se bo povečalo število športno aktivnih občanov in 

občank vseh starosti. 

3. Tekmovalni programi športa: Skladno z dolgoletno tradicijo bodo medvoški 

športniki dosegali konkurenčne uvrstitve na državni ravni in v mednarodni 

konkurenci kot so olimpijske igre ter evropska in svetovna prvenstva. 

Sofinanciranje plač trenerjev v športnih društvih je ukrep, ki bo znatno pripomogel 

k izboljšanju kvalitete dela v društvih. 

4. Športni turizem: Zaradi naravnih danosti, klimatskih razmer in reliefa, ki 

pomembno vplivajo na športno dejavnost v naravi, ima v naši občini posebno 

vlogo športni turizem. S snovanjem in promoviranjem različnih športno-turističnih 

storitev, ki vključujejo hojo, gorsko kolesarjenje, pohodništvo, nordijsko hojo ter 

posebno infrastrukturo (nastanitveni objekti, mreža pešpoti in kolesarskih poti), 

bomo spodbujali povezavo športa, turizma in zdravja. Spodbujali bomo 

gospodarske subjekte, da bodo občino prepoznali kot tržno zanimivo in ustvarjali 

pogoje za gradnjo in odpiranje novih nastanitvenih zmogljivosti. 

 

Občina Medvode bo na ravni visoko strokovnega delovanja in spoštljivega odnosa do 

športa spodbujala sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala 
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kakovostno izvedbo programov športa otrok in mladine, vrhunske dosežke ter dostopno 

športno rekreacijo z namenom zdravega načina življenja. Uravnotežen razvoj tako 

rekreacijskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, pa tudi programov 

vrhunskega športa, ostaja osrednja strateška naloga v partnerstvu med društvi, Javnim 

zavodom Sotočje Medvode, Športno zvezo Medvode, Občino Medvode in drugimi 

zainteresiranimi subjekti. 
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1 UVOD 

 

 

Občina Medvode ima dolgoletno športno tradicijo, katere vpliv se kaže tudi na sedanjih 

dejavnostih. Občina Medvode je v širšem državnem in evropskem prostoru med drugim 

prepoznana tudi po športnih panogah z več desetletno tradicijo. Kljub tradiciji pa je razvoj 

športa in posameznih panog tako skokovit, da predstavlja izziv tudi na novih področjih, 

posebej tistih, za katere imamo v občini prostorske in kadrovske zmožnosti. Na lokalni 

ravni želimo spodbujati pripadnost društvom in športu, prisluhniti interesom občanov ter 

jim šport in rekreacijo čimbolj približati, in sicer na način in v obliki, ki vsakemu 

posamezniku najbolj odgovarja. 

 

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih pozitivnih 

učinkov pa pomembno vpliva na celotno družbo. Šport ima pomembno vlogo pri 

združevanju ljudi, saj se v športne dejavnosti lahko vključijo vsi prebivalci, ne glede na 

njihovo socialno-ekonomsko stanje ali obdobje življenja v katerem se nahajajo. Ima velik 

vpliv na podobo vsakega posameznika, saj krepi njegovo zdravje, spodbuja ustvarjalnost, 

hkrati pa pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo.  

 

Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje 

(telesno, duševno in socialno), socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo 

pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in dejavni udeležbi v družbi, 

spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, prispevanju k trajnostnemu razvoju 

ter drugim pozitivnim družbenim vrednotam in narodni identifikaciji. Prav zaradi  

navedenih vplivov je šport in izvedba njegovih programov v javnem interesu; za njegov 

razvoj se zagotavlja ustrezno sofinanciranje, hkrati pa se ustvarjajo ustrezni pogoji za 

njegovo izvedbo in dostopnost (raznolika in cenovno dostopna ponudba športnih 

programov, ustrezno usposobljen strokovni kader, ustrezna športna infrastruktura, idr.).   

 

Tako na nacionalni kot na lokalni ravni se je potrebno zavedati, da je šport lahko tudi 

velika priložnost za promocijo in prepoznavnost kraja, čemur pa v preteklosti nismo 

namenjali posebne pozornosti. Prav preko športa lahko na tem področju naredimo velik 

napredek, zato bo potrebno v prihodnje poskrbeti za boljše povezovanje predvsem s 

področjem turizma in gospodarstva, kar je predvideno tudi v Resoluciji o Nacionalnem 

programu športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Uradni list RS, št. 26/14). 

 

Resolucija o Nacionalnem programu športa 2014-2023 velja za usmeritveni dokument 

razvoja športa na nacionalni ravni, s katerim so določeni okvirji za celosten razvoj športa v 

Sloveniji v obdobju od leta 2014 do leta 2023. Lokalnim skupnostim je v pomoč pri 

pripravi njihovih strategij in izvedbenih programov športa, hkrati pa jim omogoča proste 

roke pri sprejemu ustreznih razvojnih usmeritev, ukrepov in vsebin letnih programov 

športa, katerih izvedba in sofinanciranje je v interesu lokalnega prebivalstva.  
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Javni interes in njegovo uresničevanje opredeljuje Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, 

št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), ki med drugim določa, da se obseg nalog 

nacionalnega in lokalnega pomena opredeli oz. določi v Nacionalnem programu športa in 

je namenjen zagotavljanju pogojev za več in bolj kakovostno ukvarjanje s športom ter 

gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja; uresničuje pa se zlasti na področju: 

• športnih programov: prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje 

otrok in mladine s posebnimi potrebami, športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, obštudijske športne dejavnosti, športne 

rekreacije, športa starejših, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa 

invalidov; 

• športnih objektov in površin za šport v naravi; 

• razvojnih dejavnosti v športu; 

• organiziranosti v športu; 

• športnih prireditev in promocije športa; 

• družbene in okoljske odgovornosti v športu (ZŠpo-1, 4. člen).  

 

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja 

sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanje, gradnjo in 

vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti 

lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj 

športnih dejavnosti (ZŠpo-1, 5. člen). 

Zakon o športu določa, da lokalna skupnost vsako leto sprejme letni program športa in 

izvede javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, s katerim izbere izvajalce 

letnega programa športa glede na javni interes in tradicijo športa lokalne skupnosti. 

 

Cilji strategije razvoja športa so: 

• Z vloženimi sredstvi zagotoviti čim višjo stopnjo učinkovitosti, ki se kaže v 

doseganju še boljših športnih rezultatov. 

• V čim večji meri zagotoviti občanom dostopnost športa oz. športnih programov in s 

tem skrb za zdravje. 

• Mladim v lokalni skupnosti omogočiti koristno izkoriščanje prostega časa v urejeni 

športni infrastrukturi ali na prostem. 

• Lokalni skupnosti omogočiti čim učinkovitejšo promocijo in prepoznavnost. 

 

Strategija razvoja športa je dokument, napisan na podlagi proučitev državnih in evropskih 

smernic delovanja lokalne skupnosti na področju razvoja športnih dejavnosti, pregleda 

trenutnega stanja na področju športne infrastrukture v zasebni in javni lasti na območju 

občine in potreb po dostopnosti do dodatne infrastrukture, pregleda vloženih sredstev in 

sofinanciranih dejavnosti oz. programov športa v občini ter strukturiranega dialoga med 

odločevalci in predstavniki zainteresirane športne javnosti, ki so na podlagi lastnih potreb 

in želja oblikovali ukrepe za doseganje ciljev te strategije.    

 

Strategija razvoja športa v Občini Medvode za obdobje 2021-2024 naj tako spodbuja 

prebivalce k športnemu preživljanju prostega časa ter posledično k zdravemu načinu 

življenja in k vključevanju v organizirane športne programe na lokalni ravni, posameznim 
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gospodarskim subjektom naj odpre vrata v svet trženja športnega turizma, vsemu 

aktivnemu strokovnemu kadru in društvom pa naj služi kot vizija za nadaljnje delo v 

športu.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2 VIZIJA DELOVANJA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE DO 

LETA 2024 

 

 

V občini Medvode se zavedamo, da šport v razvitih družbah postaja čedalje bolj 

pomemben, saj zagotavlja višjo kvaliteto bivanja, predvsem pa višjo raven zdravja in 

vključenosti v družbo. Glede na to, da je za življenje in delo v zadnjem času potrebno 

znatno manj fizične aktivnosti, je nujno potrebno to nadoknaditi na drugem področju. 

 

Študije1, ki zajemajo primerjavo fizičnih sposobnosti otrok nekoč in danes, kažejo na zelo 

slabo, ponekod celo alarmantno stanje. Moderne družbe se tega zavedajo, zato čedalje 

več sredstev in truda vlagajo v vzgojo otrok in mladih, saj je bistvenega pomena to, da 

nas način zdravega življenjskega sloga spremlja že od otroštva dalje.  

 

Poslanstvo delovanja na športnem področju bo vzpodbujati in osveščati čim širši 

krog občanov k aktivnemu, družbeno kulturnemu in zdravemu načinu življenja. 

Vizija predstavlja enake možnosti povečanja družbene dejavnosti za posameznike z 

vključitvijo različnih socialno-ekonomskih subjektov. Strategija zagovarja organiziranje 

aktivnosti, ki združujejo posameznike, družine, lokalne organizacije, društva, študente in 

poslovne akterje iz različnih držav Evropske unije. Pričakuje in spodbuja se tudi k vse 

večjemu vključevanju družbeno odgovornih podjetij iz okolice v šport, kar bo nedvomno 

vplivalo na gospodarsko rast v lokalni skupnosti. 

 

Poglavitni cilji vizije razvoja športa so naravnani predvsem na to, da bi z vloženimi sredstvi 

na področju športa občina in občani dosegli kar najvišjo dodano vrednost. Šport mora iz 

dosedanjih navezav zgolj na šole in vrtce, vstopiti še na področja, ki so nedvomno 

povezana z njim, tj. zdravstvo, turizem in gospodarstvo. Tu je še precej neizkoriščenih 

priložnosti za šport, ki bo lahko tako nastopal kot pobudnik in kot kompetenten partner za 

odkrivanje novih razsežnosti. Strateške smernice krepijo vlogo društev in s tem civilno 

sfero športa. Vizija je usmerjena v šport kot kakovostno prvino zdravega načina 

življenja vseh občanov, ki se bo uresničevala z raznoliko športno ponudbo, primerno 

vsem občanom ne glede na obdobje življenja v katerem se nahajajo.  

 

Evropska komisija je v letu 2010 sprejela strategijo Evropa 2020 (COM (2010) 2020 final) 

– strategijo za pametno, trajnostno in vključujočo rast, s katero si Evropska unija 

 
1 Tako v Sloveniji kot v svetu je bilo opravljeno veliko število študij, katerih predmet proučevanja je 

primerjava fizičnih in telesnih zmožnosti otrok in mladine. Slovenski strokovnjaki in pedagogi so med drugim 

opravili študije Spremembe v motoričnem razvoju otrok in mladine v Sloveniji v letih 1990-2000 (Strel, Kovač, 

Starc in Jurak, 2003), Analiza telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih 

šol v šolskem letu 2010/2011 (Strel, Starc in Kovač, 2011), Fantje so v povprečju manj gibalno učinkoviti, kot 

so bili leta 1990, dekleta pa bolj (Strel, Leskošek, Starc, Jurak in Kovač, 2017), idr., katerih ugotovitve kažejo 

na slabo psihofizično stanje otrok in mladine. Slednje je še najbolj razvidno iz Letnih poročil o telesnem in 

gibalnem razvoju otrok in mladine v slovenskih osnovnih in srednjih šolah (dosegljivo na: 

https://www.slofit.org/letna-porocila), zato je še posebej pomembno, da vso pozornost usmerimo v najmlajše 

in jih skušamo čim bolj usmerjati v življenje s športom oziroma v zdrav življenjski slog.     

https://www.slofit.org/letna-porocila
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prizadeva k čim večjem napredku na vseh področjih. Eden izmed pogojev, da bo rast 

dosežena, je predvsem zdravje evropskih državljanov. Zdravje namreč ni le vrednota, 

temveč temeljni pogoj za gospodarski napredek in stalno rast. Le zdravi ljudje lahko kot 

aktivno prebivalstvo povečujejo produktivnost in konkurenčnost gospodarstva. Občina 

Medvode bi se zato morala aktivno vključiti v program, ki bo namenjen podpori 

prizadevanjem držav za učinkovito uporabo potenciala človeškega in socialnega kapitala v 

Evropi. Program bi sledil načelu vseživljenjskega formalnega in neformalnega učenja s 

povezovanjem in podporo na celotnem področju izobraževanja mladih (in ostalih aktivnih 

občanov), hkrati pa bi povečeval tudi možnosti za sodelovanje med posameznimi 

državami Evropske unije.  

 

Posebno pozornost je potrebno v občini Medvode nameniti društvom, ki imajo 

vzpostavljeno piramidno strukturo članstva. Slednje pomeni, da imajo društva 

vzpostavljeno vadbo za vse starostne skupine, tj. prostočasne športne od vzgoje otrok do 

tekmovalcev, ki posegajo po vrhunskih rezultatih. S tem bomo dosegli kontinuirano in tudi 

višjo stopnjo promocije in prepoznavnosti občine. Spodbujati želimo pripadnost tem 

društvom, športu in občini, tako kot doslej pa bomo pri sofinanciranju še naprej posebno 

pozornost usmerjali v program športa otrok in mladine. 

 

Mreža športnih objektov naj skupaj z drugimi športnimi segmenti zagotavlja izvajanje 

kakovostnih športnih programov otrok in mladine, vrhunske dosežke ter dostopno športno 

rekreacijo za zdrav način življenja vseh občanov občine Medvode. Veliko pozornost 

bomo posvetili tudi usmerjanju v trajnostno mobilnost, in sicer s spodbujanjem 

povečevanja deleža pešačenja in kolesarjenja med občani (Celostna prometna strategija 

Občine Medvode, 2017). 

 

Nanašajoč se na že omenjeno potrebo po izdelavi in sprejetju strategije razvoja občine, ki 

bo sledila evropski in državni strategiji ter tako imela podlage za črpanje evropskih 

sredstev na področju tako imenovanih mehkih vsebin, bo Občina Medvode prispevala k 

razvoju družbeno socialnih, kulturnih, športnih in turističnih projektov. Vključevala se bo v 

okolje, koristnikom dala svežino v drugačnem načinu preživljanja dela dneva, drugačnem 

načinu druženja in skrbi za svoje telo, um in zdravje. Občanom bo dana priložnost, da 

postanejo bolj športno aktivni, kar se bo poznalo tako na njihovih socialnih kompetencah 

kot na psihofizični kondiciji. Zdrav življenjski slog bo pripomogel k večji storilnosti. 

Boljša samopodoba in večja samozavest bosta uničila negativizem. Pohvala bo 

nadomestila kritiko, pojavile se bodo nove ideje. Lokalna skupnost bo od znotraj postala 

bolj povezljiva in uspešna, vsi ti pozitivni učinki se bodo kazali na kakovostni rasti občanov 

in njihovih osebnih dosežkov. Vse to predstavlja dodano vrednost za boljši jutri. 
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3 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IN NAMEN PRIPRAVE 

STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE V 

OBDOBJU 2021-2024 

 

 

3.1 IZHODIŠČA  IN IZHODIŠČNI DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE 

ŠPORTA 

 

3.1.1 NA RAVNI EVROPSKE UNIJE SPREJETA IZHODIŠČA ZA UREDITEV 

PODROČJA ŠPORTA V DRŽAVAH ČLANICAH  

 

Področje športa je zakonsko urejeno že s strani Evropske unije. Že v letu 1975 je Svet 

Evrope sprejel Evropsko listino športa za vse: invalidi, maja 1992 pa je bila sprejeta 

tudi Evropska listina o športu, ki je njeno nadaljevanje. Listina se v svojih določilih 

dotika praktično vseh področij, ki so pomembni za skladen razvoj športa – organiziranost 

športa, pravica do športnega udejstvovanja, financiranje športa, športni objekti, varstvo 

okolja, razvoj vrhunskega športa prostovoljno delo v športu, mednarodno sodelovanje v 

športu, itd. Omenjeno listino je 4. februarja 1994 sprejela tudi Vlada RS, in sicer s 

priporočilom, da se pri uvajanju zakonodaje in drugih predpisov s področja športa na 

nacionalno raven upoštevajo smernice in določila, ki so zajeta v tej listini.   

S strani Komisije Evropskih skupnosti je bila v letu 2007 sprejeta Bela knjiga o športu 

(COM 391/2007), ki obravnava tri teme: družbeno vlogo športa, gospodarsko razsežnost 

športa in organizacijo športa. Hkrati z belo knjigo je bil sprejet tudi delovni načrt, ki 

vključuje vrsto posebnih ukrepov v zvezi z družbenimi in gospodarskimi vidiki športa, kot 

so zdravje, socialna vključenost, prostovoljno delo, izobraževanje ali zunanji odnosi. Šport 

kot družbeni in gospodarski pojav pomembno prispeva k izpolnjevanju strateških ciljev 

Evropske unije za doseganje solidarnosti in blaginje.       

 

3.1.2 UREDITEV PODROČJA ŠPORTA NA NACIONALNI RAVNI  

 

Dokumenti, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije, so preneseni v zakonodajo na 

nacionalni ravni.  

Krovni dokument, ki ureja področje športa v RS je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20). Zakon opredeljuje javni interes v športu in 

njegovo uresničevanje, določa športne programe in izvajalce, opredeli nacionalni program 

športa in letni program športa, določa postopek izbire in sofinanciranja programov in 

področij letnega programa športa, opredeljuje pojem športnika, vlogo sodelovanja civilne 

družbe in opravljanja dela v športu. Nadalje zakon opredeljuje tudi športne objekte in 

površine za šport v naravi, ureja področje zbiranja podatkov na področju športa in nadzor 

za izvajanje določb zakona.   
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Poleg navedenega zakona, ki ureja področje športa, je potrebno upoštevati tudi drugo 

zakonodajo2, ki neposredno vpliva na njegovo uresničevanje in izvajanje v praksi 

(predvsem na področje sofinanciranja).  

 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 

2014-2023 (ReNPŠ14-23, Uradni list RS, št. 26/14) in Nacionalni program športa 

(NPS, Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) se s svojo vsebino osredotočata na 

celostni razvoj športa v RS, hkrati pa lokalnim skupnostim omogočata sprejem ustreznih 

razvojnih usmeritev in ukrepov v športu, določata vsebine športa, ki so v javnem interesu 

ter določata finančne okvirje za sofinanciranje športnih programov.   

 

3.1.3 URESNIČEVANJE IN IZVAJANJE ZAKONODAJE NA LOKALNI RAVNI 

 

Lokalna skupnost v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) uresničuje javni interes v športu 

tako, da: 

• zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na 

lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega letnega programa 

športa, 

• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 

• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte in površine za 

šport v naravi. 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz 

proračuna lokalne skupnosti. 

 

Statut Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – 

popr., 17/18 in 97/20) določa, da Občinski svet Občine Medvode v okviru svojih 

pristojnosti sprejema občinski proračun, odloke in druge občinske akte, ki so pomembni 

za izvrševanje nalog občine. Za uresničevanje in izvajanje nalog, vezanih na področje 

športa, občinski svet vsaki dve leti sprejme proračun za obdobje naslednjih dveh let. Prav 

tako pred začetkom ali v začetku tekočega proračunskega leta občinski svet sprejme letni 

program športa v občini za tekoče leto. Na podlagi slednjega Občina Medvode izvede 

vsakoletni javni razpis za sofinanciranje programov športa, upoštevajoč določbe 

Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (Uradni list 

 
2 Vlogo izvajalcev športa oziroma športnih programov v RS nosijo športna društva in zavodi, katerih delovanje 

urejata Zakon o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in 

Zakon o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 

50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) med drugim ureja tudi plače za delovna 

mesta na področju vzgoje, izobraževanja in športa.  

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) v 21. 

členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim skrbi tudi za pospeševanje 

razvoja športa in rekreacije. Nadalje se vloga športa kaže tudi v Zakonu o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ki v svojih členih med 

drugim določa, da se šteje, da je javni interes v postopku pridobivanja in obremenjevanja premoženja podan, 

če se premoženje nameni za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo, idr.          
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RS, št. 63/2021), ki je v veljavi od 23.04.2021, pa nato izbere izvajalce programov športa.  

Pred uveljavitvijo Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode so 

se za izbiro izvajalcev letnega programa športa uporabljale določbe Pravilnika o 

sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12), ki 

pa je z dnem uveljavitve odloka prenehal veljati.   

 

Prav tako je Občinski svet Občine Medvode sprejel Pravilnik o priznanjih športnikom, 

športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 

21/09), ki določa vrste priznanj, pogoje in druge kriterije za podelitev, način podeljevanja 

priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj, na podlagi katerih se športnikom, 

športnim ekipam, športnim delavcem in športnim društvom na primeren način izreka 

priznanje za dosežene športne rezultate, uspehe, delo in jubileje. Postopek izvrševanja 

pravilnika je v pristojnosti strokovnega sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode, ki na 

podlagi vsakoletnega javnega poziva med predlagane kandidate lahko podeli malo in 

veliko športno plaketo Občine Medvode, športno priznanje Občine Medvode ter naziv 

Športnica in Športnik leta Občine Medvode.    

 
Na podlagi 17. člena Statuta Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode pa je 

Pravilnik o denarnih nagradah športnikom v občini Medvode za vrhunske 

dosežke sprejel svet Javnega zavoda Sotočje Medvode. S pravilnikom je določena višina 

denarnih nagrad, način izplačevanja, pogoje in druge kriterije za podelitev ter način 

vodenja evidence podeljenih nagrad, na podlagi katerih se športnikom na primeren način 

izreka priznanje za dosežene vrhunske športne rezultate. Postopek izvrševanja pravilnika 

je v pristojnosti strokovnega sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode. Na podlagi tega 

pravilnika zavod nagrajuje vrhunske dosežke športnikov, in sicer na naslednjih 

tekmovanjih: olimpijske igre, olimpijske igre mladih, svetovna prvenstva, skupni seštevki 

svetovnih pokalov, svetovnem pokalu, evropskem prvenstvu, univerzijadi, mladinskem 

evropskem prvenstvu, olimpijskem festivalu evropske mladine in sredozemskih igrah. 

Lahko pa strokovni svet zavoda nagradi tudi izredne dosežke za rezultate iz drugih 

tekmovanj.  

 

 

3.2 NAMEN 

 

Namen priprave strategije razvoja športa v občini Medvode je sistematično uresničevanje 

zastavljenih ciljev, pri čemer je potrebno opredeliti ključne strateške usmeritve in ukrepe, 

ki jih želimo v občini Medvode, v obdobju od 2021 do 2024, na področju razvoja športa 

izvesti. 
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4 ANALIZA STANJA, KOT IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO 

STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE 

 

 

4.1 IZVAJALCI PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MEDVODE 

 

Občina Medvode kot naročnik programov, ki jih v tekočem letu izvajajo izvajalci športnih 

programov na območju občine, skrbi za ustrezno sofinanciranje programov. Za potrebe 

Občine Medvode med drugim zagotavlja oziroma opravlja dejavnosti na področju športa 

Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (skrajšano ime: Javni zavod 

Sotočje Medvode). Javni zavod Sotočje Medvode je ustanovljen za opravljanje 

naslednjih dejavnosti na področju športa, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno 

službo, in sicer: 

• izvaja programe športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v 

Republiki Sloveniji, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev (Zlati sonček, Krpan, 

Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi); 

• skrbi za celovit razvoj športa v občini; 

• pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja; 

• upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, 

igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda; 

• zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju; 

• oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med 

posameznimi uporabniki; 

• skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in 

naprav; 

• svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini; 

• izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev; 

• daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini; 

• sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti 

za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in 

rekreativnih prireditvah; 

• spremlja in analizira razmere na področju športa; 

• načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu; 

• zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu (Odlok o ustanovitvi Javnega 

zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, 7.člen). 

 

Izvajalci letnega programa športa v občini Medvode so: 

• športna društva, zasebniki in druge organizacije oz. ustanove, ki so na 

podlagi zakonskih predpisov registrirane tudi za opravljanje dejavnosti na področju 

športa (javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja); 

• Športna zveza Medvode, katere namen je spodbujati športno rekreacijsko 

dejavnost ter s tem prispevati k njenemu nadaljnjemu razvoju; 
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• Javni zavod Sotočje Medvode, ki skrbi za celovit razvoj športa v občini, daje 

strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa ter skrbi za 

upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov in površin. 

 

Izvajalci športnih programov lahko kandidirajo za športne programe, ki so v javnem 

interesu in za katere Občina Medvode letno objavi javni razpis o sofinanciranju. Programi 

in njihov obseg sredstev se letno določijo z letnim programom športa v Občini Medvode. 

Izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa lahko, skladno z 

razpisanimi programi po letnem programu športa, kandidirajo za sofinanciranje naslednjih 

programov:  

• Šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu, 

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 

• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 

• Obštudijske športne dejavnosti, 

• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 

• Kakovostni šport, 

• Vrhunski šport, 

• Šport invalidov, 

• Športna rekreacija in šport starejših, 

• Razvojne in strokovne naloge v športu.  

 

V Tabeli 1 je prikazano število udeležencev sofinanciranih programov športa na javnem 

razpisu. Kot lahko razberemo iz tabele iz leta v leto narašča število članov pri izvajalcih 

programov, prav tako narašča tudi število udeležencev sofinanciranih programov. Pri tem 

velja izpostaviti, da je število udeležencev programov Športne vzgoje otrok in mladine v 

posameznih letih padalo, a počasi narašča. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da število 

udeležencev v sofinanciranem programu Kakovostnega športa iz leta v leto pada; zato bi 

bilo potrebno poiskati ustrezen odgovor in sprejeti ukrepe, da bo število udeležencev tudi 

na tem področju ponovno pričelo naraščati.  

 

Tabela 1: Število udeležencev sofinanciranih programov športa na javnem razpisu 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število registriranih športnih društev 61 61 65 65 65 65 65 65 

Število izvajalcev LPŠ, sofinanciranih iz 

proračuna 

27 27 34 28 23 23 25 26 

Število članov vseh izvajalcev 1890 2295 2500 1856 1626 3113 3443 3488 

Število udeležencev sofinanciranih 

programov 

1530 2153 1767 1163 1081 1213 1531 2193 

Športna vzgoja otrok in mladine 696 929 785 392 369 561 236 481 

Športna dejavnost študentov 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kakovostni šport 70 84 94 95 89 53 89 59 

Vrhunski šport 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šport invalidov 0 0 0 0 0 0 0 0 

Športna rekreacija 744 1115 861 676 632 917 632 853 
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Vir: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Medvode (2012-2019) 
 

 

V občini Medvode je registriranih okoli 65 športnih društev in 1 športna zveza, od katerih 

je sredstva za izvajanje letnega programa športa v zadnjih osmih letih iz občinskega 

proračuna prejelo med 25 in 34 prijavljenih izvajalcev, ki so imeli status društev, sekcij, 

zvez društev, samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo.  

 

Izvajalci programov športa na območju občine Medvode ponujajo in zagotavljajo 

programe v okviru naslednjih športnih programov: športa v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s 

posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, vrhunskega športa, 

športne rekreacije in športa starejših ter razvojnih in strokovnih nalog v športu.    

 

Tabela 2: Športne panoge, ki so v Občini Medvode sofinancirane na  javnem razpisu 

pod različnimi programi 
Športni programi 

Prostočasna 

športna vzgoja 

otrok in 

mladine 

Športna vzgoja 

otrok in mladine 

usmerjenih v 

kakovostni in 

vrhunski šport 

Športna 

vzgoja otrok 

in mladine s 

posebnimi 

potrebami 

 

Šport 

invalidov 

Kakovostni 

šport 

Vrhunski 

šport 

Obštudijske 

športne 

dejavnosti 

 

Športna 

rekreacija in 

šport starejših 

 

Razvojne in 

strokovne naloge 

- Planinstvo, 

- Atletika, 

- Alpsko 

smučanje, 

- Tenis, 

- Nogomet, 

- Ples, 

- Tek na smučeh, 

- Mali nogomet, 

- Badminton, 

- Golf, 

- Karate, 

- Judo. 

- Košarka, 

- Atletika, 

- Alpsko 

smučanje, 

- Tenis, 

- Nogomet, 

- Ples, 

- Tek na smučeh, 

- Mali nogomet, 

- Badminton, 

- Taekwondo, 

- Golf. 

- Fitnes, 

- Ples, 

- Skupinske 

vadbe. 

- Košarka, 

- Kegljanje, 

- Tenis, 

- Nogomet, 

- Ples, 

- Prstomet, 

- Tek na smučeh, 

- Badminton, 

- Taekwondo, 

- Avto moto. 

- Deskanje na 

snegu. 

- Kegljanje, 

- Strelstvo, 

- Potapljanje, 

- Kolesarjenje, 

- Pilates, 

- Karate, 

- Dvigovanje uteži, 

- Planinstvo, 

- Atletika, 

- Nogomet, 

- Ples, 

- Prstomet, 

- Hokej na ledu, 

- Badminton. 

Vir: Javni razpisi za sofinanciranje športnih programov v Občini Medvode (2012-2019) 

 

V zgornji tabeli (Tabela 2) so prikazane športne panoge, ki se na območju občine 

Medvode izvajajo in so sofinancirane na javnem razpisu.  

 

Kot je že bilo navedeno v uvodnem delu strategije ima Občina Medvode dolgoletno 

športno tradicijo. Zahvaljujoč temu imamo na območju občine kar nekaj prebivalcev, ki 

veljajo za nadpovprečno uspešne športnike s kategorizacijo OKS – ZŠZ; število le teh v 

obdobju od 2012 do 2019 prikazuje spodnja (Tabela 3).  
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Tabela 3: Število športnikov s kategorizacijo OKS – ZŠZ 
Podatki OKS-ZŠZ 

(vsako leto na dan 

1.10.) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mladinski razred 11 14 8 7 9 12 11 17 

Državni razred 22 20 16 22 14 17 11 27 

Perspektivni razred 1 2 3 2 3 5 2 1 

Mednarodni razred 4 4 5 6 5 2 4 2 

Svetovni razred 0 0 1 1 1 1 1 2 

 38 40 33 38 32 36 29 49 
 

Vir: Seznam kategoriziranih športnikov Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, Obvestila OKS (2012-

2019) 

 

Število kategoriziranih športnikov, ki so člani medvoških klubov in društev, se iz leta v leto 

spreminja. V zadnjih osmih letih se je povečalo za 28,95%. Od 1.10.2019 imamo v 

medvoških športnih klubih in društvih kategoriziranih devetinštirideset (49) športnic in 

športnikov, ki so kategorizacijske razrede dosegli v devetih različnih športnih panogah. To 

so badminton, golf, košarka 3 na 3, lokostrelstvo (tarčno), planinstvo (alpinizem), biatlon, 

deskanje na snegu, smučarski teki in tenis. V letu 2019 veljavna svetovna razreda sta bila 

dosežena v panogah alpinizem in deskanje na snegu. 

 

 

4.2 INFRASTRUKTURA ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS 

 

Za potrebe izvajanja kakovostnih športnih programov so ključnega pomena športne 

površine, tako notranje kot zunanje oz. pokrite ali nepokrite. V občini Medvode mreža 

infrastrukture za šport in prosti čas na prebivalca znaša 0,67 m² pokritih površin ter 4,45 

m² nepokritih površin.  

 

V nadaljevanju je v Tabeli 4 prikazana infrastruktura za šport, ki je v javni lasti, tj. občine, 

krajevne skupnosti oz. družbena lastnina. Iz tabele lahko razberemo upravljavca, vrsto in 

namen infrastrukture ter njeno površino in leto izgradnje.  

 

Tabela 4: Infrastruktura za šport in prosti čas v javni lasti 

Št. Javna infrastruktura za 

šport in prosti čas 

Upravljalec Vrsta Namen Površina Leto 

izgradnje 

1. Športna dvorana Medvode JZ Sotočje pokrit 
večnamenski 

športni objekt 
4.365 m2 2005 

2. Športni park Svetje JZ Sotočje 

OŠ Medvode 

nepokrit večnamensko 

igrišče 
5.040 m2 2019 

3. Nordijski center Bonovec 

Medvode 

JZ Sotočje nepokrit tek na smučeh, 

fitnes na prostem 
12.700 m2 2005 

4. Telovadnica OŠ Preska 

(velika + mala) 

OŠ Preska pokrit večnamensko 

igrišče 
500 m2 1974 

5. Športno igrišče OŠ Preska -

asfaltirano 

OŠ Preska nepokrit košarka, rokomet, 

skok v daljino 
800 m2 1974 

6. Telovadnica POŠ Sora OŠ Preska pokrit večnamensko 

igrišče 
400 m2 1996 

7. Športno igrišče POŠ Sora -

asfaltirano 

OŠ Preska nepokrit večnamensko 

igrišče 
900 m2 1996 
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8. Športno igrišče POŠ Topol -

asfaltirano 

OŠ Preska nepokrit večnamensko 

igrišče 
500 m2 1970 

9. Telovadnica OŠ Pirniče OŠ Pirniče pokrit večnamensko 

igrišče 
493 m2 1975 

10. Športno igrišče OŠ Pirniče OŠ Pirniče nepokrit mali atletski 

stadion, rokomet, 

košarka, odbojka 

3.457 m2 2017 

11. Telovadnica OŠ Simona 

Jenka 

OŠ Simona Jenka pokrit športna vzgoja 650 m2 1980 

 

12. 

Športni park Smlednik OŠ Simona Jenka  

nepokrit 

košarka, odbojka, 

nogomet, street 

workout 

1.043 m2 2016 

13. Nogometno igrišče Smlednik 

– travnato igrišče 

OŠ Simona Jenka nepokrit nogomet 6.500 m2 1980 

14. Teniško igrišče Medvode Partizan Medvode nepokrit tenis 2.600 m2 1975 

15 Balinišče Medvode Balinarski šp. klub 

Medvode 

pokrit balinanje 1.500 m2 1969 

16. Nogometno igrišče Medvode 

- umetna trava 

Nogometni klub 

Jezero Medvode 

nepokrit mali nogomet 800 m2 2010 

17. Nogometno igrišče Medvode 

-travnato igrišče 

Nogometni klub 

Jezero Medvode 

nepokrit nogomet 17.601 m2 1969 

18. Športno igrišče Trnovec KS Trnovec nepokrit večnamensko 

igrišče 
700 m2 2014 

19. Nogometno igrišče Trnovec KS Trnovec nepokrit nogomet- trava 700 m2 2014 

20. Kolesarska pot Bonovec Občina Medvode nepokrit kolesarjenje, tek, 

rolkanje, rolanje 
3.720 m2 2019 

21. Trim steza Ekofit Bonovček JZ Sotočje nepokrit hoja, tek, 

pohodništvo 
3.000 m2 2018 

22. Večnamensko igrišče VIZ Smlednik nepokrit atletika, nogomet, 

badminton, 

košarka 

1.500 m2 2017 

23.  Večnamensko igrišče Senica KS Senica nepokrit košarka, nogomet, 

prostomet 
800 m2 1984 

 

 

Spodnja tabela (Tabela 5) prikazuje športne objekte in površine v zasebni lasti; prav tako 

je zapisan upravljavec, leto izgradnje, vrsta in namen objekta ter njegova površina.  

 

Tabela 5: Športni objekti in površine v zasebni lasti 

Št. Zasebna infrastruktura 

za šport in prosti čas 

Upravljalec Vrsta Namen Površina 

 

Leto 

izgradnje 

1. Teniška dvorana Zavod za šport Top 

Spin 

pokrit tenis 1.400 m2      2018 

2. Fitnes Omega gym d.o.o. pokrit fitnes, funkcionalne 

vadbe 
300 m2         2020 

3. Kegljišče KK Hidro pokrit kegljanje 400 m2      1977 

4. Strelišče SEL d.o.o pokrit streljanje 100 m2        1994 

5. Balinišče* Gostilna 

Dobnikar s.p. 

nepokrit balinanje 60 m2        1920 

6. Golf igrišče Cubo golf 

course 

Ljubljana 

nepokrit golf 5.872 m2   2007 

7. Večnamensko športno 

igrišče 

Hotel Kanu nepokrit odbojka in 

badminton na mivki, 

tenis na travi 

750 m2    ni podatka 
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8.  Teniški balon TK Spin Medvode pokrit tenis 650 m2 2010 

9. Športno igrišče Zbilje-

asfaltirano 

TD Zbilje nepokrit nogomet, košarka, 

rokomet 
1.500 m2 2003 

10. Igrišča za odbojko na 

mivki 

TD Zbilje nepokrit odbojka na mivki 512  m2 2007 

11. Športno igrišče 

Dragočajna 

Dragočajna Moše 

turistična zadruga 

z.o.o. 

nepokrit odbojka na  

mivki, košarka, 

tenis, balinanje 

2.000 m2 1985 

12. Telovadnica Partizan 

Medvode 

Partizan Medvode pokrit večnamensko igrišče 380 m2 1946 

13. Športno igrišče Partizan Medvode nepokrit košarka, rolanje 1205 m2 1975 

Opomba:*Balinišče – podatka o letnici izgradnje nismo upoštevali, ker gre za infrastrukturo, kjer se ne izvaja redna 

vadba/rekreacija 

 

Iz zgornjih tabel (Tabela 4 in 5) je razvidno, da je povprečna starost infrastrukture za 

šport in prosti čas v naši občini 24,7 let. V zadnjih petnajstih letih je bilo v občini zgrajenih 

enajst (11) javnih športnih objektov in površin ter štirje (4) zasebni. Njihovo stanje je 

dobro in omogoča kvalitetno uporabo. Preostali objekti so starejši, vlaganje v te objekte je 

nekoliko manjše; prav tako so nekoliko slabše vzdrževani. Razlog za manjša oz. 

nezadostna vlaganja v investicijsko vzdrževanje nekaterih obstoječih športnih objektov 

lahko poiščemo v dejstvu, da se že nekaj let načrtuje gradnja športnega parka. Največja 

problematika starejših objektov, v katere se je v zadnjih letih vlagalo bistveno manj 

sredstev, je nevarna uporaba in energetska potratnost ter neustrezna struktura oz. 

opremljenost za organizacijo večjih tekmovanj. Področju rednega in investicijskega 

vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas, moramo v bodoče nameniti več 

pozornosti. 

 

 

4.3 FINANCIRANJE ŠPORTA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 

Skladno z Zakonom o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v RS na ravni 

lokalne skupnosti določi z letnim programom športa. Ta določa programe športa, ki se 

sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 

uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine.  

 

4.3.1 FINANCIRANJE ŠPORTA KOT CELOTE 

 

Eden izmed pomembnih kazalnikov tako kakovosti kot razvoja športa v občini je 

financiranje športa. V Tabeli 6 so zajeti vsi izdatki občine, ki so bili v posameznem letu v 

obdobju od leta 2010 do leta 2019 namenjeni za področje športa.  

 

Tabela 6: Izdatki občine, za šport v preteklih letih (v EUR) 
 

Leto 

Občina 

Medvode 

 

Šole 

Športne površine 

za otroke in 

mladino 

 

Skupaj 

2010 591.635 10.486 11.900 614.021 

2011 507.483 46.140 10.000 563.623 
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2012 432.083 64.465 4.000 500.548 

2013 417.326 65.506 11.007 493.839 

2014 318.080 59.796 10.991 388.867 

2015 386.019 71.360 0 457.379 

2016 460.655 71.360 51.703 583.718 

2017 512.000 50.109 126.817 688.926 

2018 577.296 50.069 248.764 876.129 

2019 534.792 48.573 79.600 662.965 

Vir: Zaključni računi proračuna Občine Medvode in letna poročila javnih zavodov 

 

V tabeli so zajeti izdatki, ki jih Občina Medvode preko direktnih vlaganj nameni za 

sofinanciranje področja športa, tj. preko javnega razpisa in drugih dogovorjenih 

programov, z vlaganjem v športno infrastrukturo in javni zavod, ki pokriva področje 

športa. Nadalje je zapisana višina sredstev, ki jih v namen sofinanciranja športa namenijo 

šole (OŠ Preska, POŠ Sora, OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka Smlednik), in sicer od trženja 

telovadnice. Kot izdatke občine, šol in krajevnih skupnosti, ki so namenjeni športu, lahko 

štejemo tudi financiranje športnih površin za otroke in mladino, tj. otroških igrišč na 

območju naše občine, ki sicer ne predstavljajo površin na katerih se izvajajo športni 

progami, predstavljajo pa osnovo za gibalni razvoj najmlajših.    

 

V nadaljevanju (Tabela 7) je prikazano sofinanciranje športa iz sredstev lokalne skupnosti 

(v EUR na prebivalca). Podatki za analizo so pridobljeni iz publikacije Zavoda za šport 

Planica, in sicer »Pregled športa v RS«, kjer so prikazane analize financiranja športa po 

občinah, proračunov občine in državnega Zavoda za statistiko. Pri kazalniku Občina 

Medvode - vse so upoštevani podatki zaključnega računa občine in letnih poročil javnih 

zavodov (trženje šolskih telovadnic in športnih površin za otroke in mladino).  

 

Tabela 7: Sofinanciranje športa iz sredstev lokalne skupnosti v EUR na prebivalca 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Povprečje Slovenija 50,86 40,09 43,37 37,07 31,57 32,79 34,97 47,76 52,29 

Občina Medvode - vse 33,12 11,50 23,95 19,99 21,92 31,54 32,72 42,65 39,50 

Vir: Zavod za šport RS Planica (analitika in informatika) 

 

Kot lahko razberemo iz prikazanih podatkov, Občina Medvode sofinanciranju športa vsako 

leto nameni več sredstev na prebivalca. Najmanj sredstev je bilo v obdobju od leta 2011 

do leta 2019 namenjenih v letu 2012, in sicer samo 11,50 EUR na prebivalca, medtem ko 

je v letu 2019 za posameznega prebivalca občine namenjenih že 39,50 EUR.    

 

4.3.2 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V SKLADU Z LETNIM PROGRAMOM 

ŠPORTA 

 

Upoštevajoč določbe Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v obdobju od 

2014-2023 se na ravni lokalnih skupnosti sredstva za sofinanciranje športnih programov 

določijo z letnim programom športa v občini.   
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Tabela 8: Sofinanciranje izvajalcev programa športa v Občini Medvode (v EUR) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Šport - dogovorjeni 

programi 

142.744 131.000 131.00 89.500 93.000 93.000 101.000 101.000 

Prednostni 

programi športa 

lokalnega pomena 

35.000 25.000 25.000 16.250 17.000 17.000 18.500 18.500 

Skupaj v EUR: 204.744  156.000 156.000 105.750 110.000 110.000 119.500 119.500 

 

V Tabeli 8 je prikazano sofinanciranje izvajalcev programov športa, ki v posameznem letu 

črpajo sredstva iz javnega razpisa za šport. Podatki so pridobljeni iz Letnih poročil 

izvajanja programov športa v občini Medvode, ki jih pripravlja Javni zavod Sotočje 

Medvode. Ob tem je potrebno opozoriti, da se sredstva za investicije in investicijsko 

vzdrževanje športnih objektov in površin od leta 2013 dalje ne dodeljujejo več preko 

javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Omenjena razlika je v Tabeli 8, pri 

podatkih za leto 2012, še opazna (tj. razlika med celotnimi sredstvi ter sredstvi za 

dogovorjene in prednostne programe) in predstavlja prav sredstva, ki so bila namenjena 

investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov.    

 

Tabela 9: Vlaganje Občine Medvode v šport (v EUR) 
  

 

Leto 

 

PPO 

Celotno  

vlaganje 

Direktno  

vlaganje 

Javni razpis in  

drugi dogovorjeni  

programi LPŠ 

      v EUR v EUR %     v EUR %        v EUR % 

2012 8.256.513 500.548 6,1 432.083 5,4 204.722 2,48 

2013 8.141.337 493.839 6,1 417.326 5,2 156.000 1,92 

2014 8.253.235 388.867 4,7 318.080 3,9 156.000 1,89 

2015 8.022.183 457.379 5,7 386.019 4,8 105.750 1,32 

2016 8.071.492 583.718 7,2 460.655 5,7 110.000 1,36 

2017 8.257.093 688.926 8,3 512.000 4,3 110.000 1,33 

2018 8.535.741 876.129 10,3 577.296 6,2 119.500 1,40 

2019 8.942.573 662.965 7,4 534.792 5,9 119.500 1,34 

Vir: Zaključni računi proračuna Občine Medvode, letna poročila javnih zavodov ter letni program športa v občini  

 

Vlaganje Občine Medvode v šport, glede na primerno porabo občine (PPO)3, je prikazano 

v Tabeli 9. Prikazano celotno vlaganje v šport vključuje izdatke, ki so bili zagotovljeni za 

področje športa s proračunom, v trženje telovadnic OŠ Preska, POŠ Sora, OŠ Pirniče in OŠ 

Simona Jenka Smlednik, hkrati pa vključuje izdatke vezane na obnovo in izgradnjo 

športnih igrišč na območju občine. Kazalnik direktno vlaganje v šport vključuje izdatke 

proračuna občine za šport, kazalnik programi športa pa vključuje izdatke za javni razpis, ki 

je bil izveden skladno z Letnim programom športa v občini.    

 

 

 

 
3 Izraz »primerna poraba občine« je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen 
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. 
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4.4 SWOT ANALIZA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE 

 

V letu 2015 je bila s stani Športne zveze Medvode opravljena analiza Stanje športnih 

objektov v Občini Medvode 2015, katere namen je pomoč pri sprejemanju strateških 

odločitev vezanih na razvoj športa v občini Medvode. S pomočjo opravljene analize se 

bomo tako lažje odločili kam usmeriti delovanje, katere programe oz. aktivnosti na 

področju športa opustiti in katere okrepiti.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLABOSTI 
• Pomanjkanje skupne vizije in strategije. 

• Nepovezanost programov in nezadostno 

posredovanje pomembnih informacij 

društev občini in zavodu. 

• Prenizko sofinanciranje programov 

športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.  

• Premalo angažiranja za pridobivanje 

sredstev iz javnih razpisov izven občine. 

• Odhajanje vrhunskih športnikov v druge 

klube izven občine. 

• Infrastruktura za šport in prosti čas je 

zastarela in pomanjkljivo vzdrževana (z 

izjemo na novo zgrajenih objektov in 

površin). 

• Neurejene naravne površine za 

rekreativne dejavnosti. 

• Športni programi niso dostopni vsem 

občanom. 

• Birokratske ovire predvsem za manjša 

društva. 

 

 

NEVARNOSTI 
• Prevelika odvisnost razvoja športa od 

lokalne politike.  

• Nezainteresiranost mladih za delovanje v 

športnih društvih (pri organizaciji). 

• Premalo znanja in zainteresiranosti za 

poslovanje in vodenje športnih društev. 

• Stalno zmanjševanje prihodkov športnim 

društvom na račun tega, da je vse težje 

dobiti sponzorje.  

 

 

PREDNOSTI 
• Športna tradicija in prepoznavnost tako v 

regiji kot v državi. 

• Širok spekter športnih panog. 

• Visoka stopnja športne kulture in interesa 

občanov. 

• Velik kadrovski potencial (športniki, 

trenerji, navdušenci). 

• Uspešno delovanje Javnega zavoda 

Sotočje Medvode. 

• Dobro upravljanje športne infrastrukture 

s strani upravljavcev (Javnega zavoda 

Sotočje Medvode in šol). 

• Dobra administrativna urejenost področja 

športa. 

• Veliko možnosti izkoriščanja naravnih 

površin za rekreativne dejavnosti. 

 

PRILOŽNOSTI 
• Trend večanja potreb po rekreaciji in 

športu. 

• Neizkoriščenost sredstev za 

sofinanciranje iz javnih razpisov iz drugih 

virov (država, regionalne agencije). 

• Upravljanje športne infrastrukture pod 

eno streho. 

• Povezovanje z drugimi dejavnostmi 

predvsem s turizmom, zdravstveno 

dejavnostjo in podjetništvom. 

• Šport postaja vedno bolj zanimiv na 

področju promoviranja. 

  

SSWWOOTT  

AANNAALLIIZZAA  
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Iz predhodne analize stanja objektov smo opravili analizo stanja in na ta način načrtovali, 

kako obvladovati in zmanjševati slabosti, krepiti prednosti, izkoriščati priložnosti in 

zagotavljati ustrezno in pravočasno odzivnost na nevarnosti, ki se vedno pojavljajo. 

Ugotovitve opravljene analize so, kot nekakšni kazalniki, strnjene in zbrane v naslednjih 

štirih (4) sklopih: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Omenjene kazalnike je 

potrebno upoštevati pri strateškem načrtovanju razvoja športa v Občini Medvode; 

prednosti in priložnosti je potrebno čim bolje izkoristiti, medtem ko je potrebno na slabosti 

in nevarnosti čim bolj paziti ter delovati v upanju, da na le-te na poti razvoja športa ne 

naletimo pogosto.  

 

Za potrebe čim bolje izkoriščenih in v praksi uporabljenih kazalnikov je nujno sprejeti 

strategijo razvoja športa, ki bo vključevala ustrezne sistemske rešitve in ukrepe za 

nadaljnje delo na področju športa.   
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5 VLOGE NOSILCEV PRI URESNIČEVANJU STRATEGIJE 

ŠPORTA 

 

V današnjem času se vsak posameznik, ne glede na njegovo starost, spol ali socialni 

status, vedno bolj zaveda pozitivnih učinkov, ki jih prinaša ukvarjanje s športom. V 

mladostnem obdobju je predvsem pomemben tekmovalni dosežek, pri tem pa je potrebna 

tudi velika podpora s strani družine. V starejših obdobjih je ukvarjanje s športom 

predvsem želja in potreba po kakršnikoli obliki gibanja. Dandanes predstavlja šport za 

udeležence vse večje finančno breme, tako za posameznika kot za družino, saj se je tudi v 

športu uveljavila tržna logika, katere glavno vodilo je zaslužek. 

 

Športna društva so nosilci športne dejavnosti na področju kakovostnega in vrhunskega 

športa, športne rekreacije in interesnih športnih dejavnosti otrok in mladih zunaj učnih 

programov. Povezujejo se z vsemi subjekti, ki so zainteresirani za delovanja na področju 

športa in aktivno spodbujajo vključevanje občanov v društva. Za svoje člane izvajajo 

športne programe in igrajo osrednjo vlogo pri nadaljnjem razvoju športa v občini. 

 

Športna zveza Medvode združuje in povezuje večino športnih društev na območju 

občine, s čimer predstavlja enakovrednega partnerja lokalni skupnosti pri zastopanju 

njihovih interesov in interesov športa nasploh. Nacionalni program športa namenja civilni 

sferi, ki jo predstavlja športna zveza, čedalje večji pomen. 

 

Javni zavod Sotočje Medvode upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte, ki so v lasti 

občine Medvode, pripravlja strokovne predloge za gradnjo novih ter opravlja 

administrativna, strokovna, organizacijska, tehnična in druga dela za delovanje športnih 

društev. Naloga zavoda je predvsem skrb za celovit razvoj športa v občini. Pripravlja in 

spremlja izvajanje letnega programa športa. Izvaja programe športa otrok in mladine iz 

Nacionalnega programa športa v RS kot so Naučimo se plavati, Mali sonček, Zlati sonček, 

Krpan, Šolska športna tekmovanja na občinskem, regijskem in državnem nivoju ter 

organizira športne prireditve, ki imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 

 

Športno izobraževalni programi v vzgojno izobraževalnih zavodih, tj. vrtcih in šolah, 

neposredno omogočajo in spodbujajo športno dejavnost otrok. Zagotavljajo strokovno 

vodenje in izvedbo učnih programov ter pogoje tako za vadbo kot tudi sodelovanje na 

šolskih športnih tekmovanjih. Pri samem izvajanju prostočasnih športnih programov, se v 

skladu z veljavno zakonodajo, vključujejo tudi športna društva in športne zveze. Športni 

prostor in telovadnice, ki so v upravljanju šol, se v popoldanskem času prednostno 

namenjajo programom, ki jih za otroke in mladino izvajajo športna društva.  

 

Občina Medvode nosi odgovornost za pripravo in ustvarjanje najugodnejših pogojev za 

izvajanje športnih dejavnosti na njenem območju. Z letnimi programi športa zagotavlja 

sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov športa ter zagotavlja pogoje za 

vzdrževanje športnih objektov. Ena izmed najpomembnejših vlog Občine Medvode pa je 
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načrtovanje in izgradnja nove oz. obstoječe športne infrastrukture, ki predstavlja temelj za 

večino dejavnosti na področju športa. 
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6 STRATEŠKI CILJI OZ. SMERNICE RAZVOJA ŠPORTA V 

OBČINI 
 

 

S strani občanov se iz leta v leto kaže večji interes za preživljanje športnega prostega 

časa. Šport postaja vsakodnevna potreba posameznika in sestavni del njegovega 

življenjskega sloga, saj zanj predstavlja sprostitev po z obveznostmi natrpanem delavniku. 

Zahvaljujoč temu so oz. bodo občani občine Medvode bolj zdravi, kar bo pripomoglo 

predvsem k njihovi produktivnosti na delovnem mestu. Zato, da bi svojim občanom 

omogočili kakovostne, varne in moderne športne površine, je potrebno razvoj športa v 

občini vnaprej načrtovati.  

Predpogoj uspešnosti katerekoli dejavnosti je v načrtovanju njene strategije oz. 

definiranju njenih ciljev ter posledično spremljanju njenega uresničevanja. Na področju 

športa zelo težko opredelimo proizvod kot enotni temelj strategije, saj ga je v večini 

primerov težko izmeriti in oceniti. Tu govorimo predvsem o razvejanosti oblik športa, saj 

gre lahko za tekmovanje, prireditev, vadbo, idr. Po drugi strani pa ga je zelo lahko meriti, 

saj obstajajo merljivi kriteriji kot so izid tekme, uvrstitev na tekmovanju, število 

udeležencev in število gledalcev.  

 

Občina Medvode stremi k uresničitvi štirih (4) ciljev: 

1. Urbani in naravni športni prostor. 

2. Vsak občan povezan s športom. 

3. Tekmovalni programi športa.  

4. Športni turizem. 

 

 

6.1 URBANI IN NARAVNI ŠPORTNI PROSTOR         

 

V občini Medvode mreža športnih objektov na prebivalca znaša 0,67 m² pokritih površin 

ter 4,45 m² nepokritih površin. Kot je že bilo omenjeno je komisija za objekte pri Športni 

zvezi Medvode v letu 2015 izvedla popis stanja javnih in zasebnih športnih objektov v 

Občini Medvode, dopolnila pa ga je skupina za pripravo strategije. Omenjeni popis je 

pokazal, da je starejša infrastruktura že nekoliko dotrajana, vendar še vedno varna za 

uporabo. Slednje je rezultat nezadostnega vlaganja sredstev v investicijsko vzdrževanje 

starejših obstoječih športnih objektov. V prihodnjih letih bi bilo potrebno obstoječe 

objekte vzdrževati vsaj v meri, ki bo še vedno dopuščala funkcionalnost objektov ter 

tako omogočala varno vadbo v teh objektih. Za leto 2021 se načrtuje manjša prenova 

nogometnega igrišča z garderobami, in sicer z namenom, da se do prestavitve 

nogometnega igrišča zagotovijo boljši pogoji za vadbo selekcij. Prednostno je potrebno 

načrtovati izgradnjo manjkajočih športnih objektov kot so atletska steza, balinišča, 

teniška igrišča, prav tako tudi prestavitev nogometnega igrišča idr. Izdelati je potrebno 

finančno konstrukcijo, v katero bodo vključena sredstva Občine Medvode, Fundacije za 

šport ter sredstva iz drugih razpisov na državni oz. regionalni ravni.  
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Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je namreč tudi materialno okolje, zato je 

ena od prednostnih nalog strategije razvoja športa v občini Medvode do leta 2024 

učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za 

šport v naravi. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in površin za 

šport v naravi sodi v letne programe športa na državni ravni. 

 

Zgrajena in obnovljena bo urbana športno rekreacijska infrastruktura, in sicer po 

normativih mednarodnih športnih zvez in v skladu z vsebino nacionalnega programa 

športa. Le z rednim urejanjem športne infrastrukture in z investicijskim vzdrževanjem 

objektov, bomo zagotavljali izvajanje športne dejavnosti v varnem in zdravem okolju. Z 

gradnjo športnega parka želimo ustvariti osrednji prostor zunanjega športnega dogajanja 

v občini. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ureditvi zunanjih površin za šport v 

naravi z namenom brezplačne rekreativne dejavnosti občanov in spodbujanju »trajnostne 

mobilnosti« (pešačenjem, kolesarjenjem in rolanjem do storitev, ki jih potrebujemo oz. do 

katerih se odpravljamo). Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti mora kazati na 

urejenost naravnega prostora za športne namene. Uporaba narave kot največje športne 

površine, zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč tudi do naravno danega, v 

skladu z načeli trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja z okoljem. Z 

ureditvijo infrastrukture želimo omogočiti rekreacijo vsem prebivalcem in zagotoviti 

posameznikom možnost za športno dejavnost v varnem in zdravem okolju, z izgradnjo 

športnega parka pa ustvariti osrednji prostor športnega dogajanja. 

 

Nordijski center Bonovec ima status Olimpijskega regijskega centra. To odpira dodatne 

možnosti razvoja in sofinanciranja s strani Fundacije za šport. Občina bo lahko z manjšim 

vložkom uredila zunanji rekreacijski prostor namenjen brezplačni rekreaciji vseh občanov. 

V sklopu nordijskega centra že obratujeta trim steza Ekofit Bonovček in fitnes na prostem, 

asfaltirana je bila tudi cesta skozi Bonovec, ki omogoča kolesarjenje, rolanje, rolkanje in 

kotalkanje. Potrebno je urediti dostopnost do Nordijskega centra in celotno infrastrukturo, 

ki bo v poletnem času namenjena izletnikom v Polhograjsko hribovje in rekreaciji, pri 

čemer je nujno potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta.  

 

Trim steza Ekofit Bonovček in fitnes na prostem sta se izkazala kot zelo dobra naložba za 

brezplačno rekreacijo občanov različnih starostnih skupin, od otrok, šolarjev, rekreativcev 

do starostnikov, zato bi bilo potrebno podobne trim steze in fitnese na prostem urediti še 

na drugih lokacijah v občini. Še naprej bo potrebno urejati in vzdrževati registrirane 

planinske poti. V Polhograjskem hribovju je kar 60 km teh poti. Skladno z Zakonom o 

planinskih poteh (ZPlanP, Uradni list RS, št. 61/07) bo za namen vzdrževanja teh poti 

potrebno zagotoviti sistemsko financiranje. Dejavno se je potrebno vključevati v 

projektiranje novih sprehajalnih in kolesarskih poti ter podpreti izgradnjo poti okoli 

Zbiljskega jezera in kolesarske poti Straža - Medvode. 

 

Strateški cilji: 

• Kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in naravnimi 

površinami za šport. 

• Kakovostno investicijsko vzdrževanje športnih objektov. 
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• Čimprejšnja priprava načrta za izgradnjo manjkajočih športnih objektov. 

• Aktivno sodelovanje v lokalni akcijski skupini (LAS) za namen pridobivanja 

finančnih sredstev za izgradnjo zunanjih športnih površin. 

 

Kazalniki: 

• Površina pokritih in nepokritih javnih športnih objektov po športnih panogah. 

• Površina zasebnih športnih površin, vključenih v mrežo športnih objektov, ki 

uresničujejo javni interes na področju športa. 

• Površina šolskih telovadnic in zunanjih športnih površin na učenca v skladu z 

minimalnimi standardi osnovnih šol. 

• Število športnih objektov z ustreznimi rešitvami za gibalno ovirane. 

• Zasedenost športnih objektov s športnimi programi. 

• Dolžina označenih urejenih poti v naravi (planinskih, kolesarskih, tekaških idr.). 

• Število športnih objektov, zgrajenih ali obnovljenih in vzdrževanih skladno z načeli 

trajnostnega razvoja. 

• Število uporabnikov po posameznih športnih objektih/površinah. 

 

 

6.2 VSAK OBČAN POVEZAN S ŠPORTOM 

 

Vsak občan se bo lahko poistovetil vsaj z enim športnim društvom in si znotraj njega 

poiskal vsaj eno športno aktivnost/panogo ter si tako ustvaril svoj način življenja s 

športom. S tem se bo povečalo število redno športno aktivnih občanov in občank 

vseh starosti, hkrati pa se bo povečalo število različnih športnih prireditev v vseh letnih 

časih. Želimo si povečati delež občanov, ki svoj prosti čas preživljajo ob redni rekreativni 

vadbi. Spodbujanje društvene dejavnosti bo pripomoglo k temu, da bo vsaj 1/3 (ena 

tretjina) občanov vključena v športna društva.  

 

6.2.1 ŠPORT OTROK IN MLADINE 
 

6.2.1.1 Šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu 

 

V slovenskih vrtcih se področje, ki spodbuja začetke v športnem udejstvovanju najmlajših 

in je del kurikuluma za vrtce, imenuje gibanje; v celotni piramidi vzgojno-izobraževalnega 

sistema pa imajo učenci in dijaki obvezen predmet športa oz. športne vzgoje v različnem 

obsegu tedenskih ur (1 do 3 ure po 45 minut). Šolski predmet športna vzgoja predstavlja 

edino redno športno dejavnost za celotno populacijo otrok od 6. do 15. leta ter za velik 

delež mladine, zato sta njegova obseg in kakovost izjemnega pomena za zdrav razvoj, 

oblikovanje zdravega življenjskega sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine.  

 

Strateški cilji: 

• Povečati kakovost področja gibanja v Vrtcu Medvode. 

• Povečati število osnovnošolskih otrok, ki so prekomerno prehranjeni in socialno 

izključeni, v programih športne rekreacije.  
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• Z zabavnimi promocijskimi športnimi prireditvami spodbuditi otroke k redni športni 

aktivnosti ter jih navdušiti za šport in aktivno življenje.  

 

Kazalniki: 

• Število minut, ki so vsak dan namenjene področju gibanja v vrtcih. 

• Spremembe v gibalnem razvoju ter drugih kazalnikih gibalne kompetentnosti otrok 

in mladine. 

• Evidence izvajalcev športnih programov. 

 

6.2.1.2 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

 

Zaradi vpliva gibanja in športa na različne vidike razvoja mladega človeka je v 

nacionalnem programu športa izpostavljena prednostna skrb za vse pojavne oblike 

športne dejavnosti otrok in mladine. S temi programi želimo uresničevati priporočila 

številnih resolucij, ki zahtevajo, da mora imeti vsak otrok in mladostnik vsaj uro 

kakovostne športne vadbe dnevno. Področju prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok 

ter otrok in mladine je potrebno nameniti več pozornosti, tj. vsaj 3 ure športa v prvi triadi. 

Poskrbeti je potrebno za primerne pogoje vadbe in nuditi ponudnikom te vadbe čim boljše 

pogoje. 

 

Financiranje prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, otrok in mladine s strani 

lokalne skupnosti mora biti urejeno na način, da je možno za ta namen pridobiti sredstva 

tudi iz ostalih virov. Predvsem gre tu za sredstva, ki jih osnovnim šolam zagotavljata 

država in Fundacija za šport ter sredstva iz javno-zasebnih partnerstev. 

 

Strateški cilji: 

• Povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine za 3 %. 

• Izboljšati gibalno zmogljivost otrok in mladine. 

• S športno vadbo pomagati posameznim otrokom in mladostnikom k pridobivanju 

socialnih kompetenc in zdravemu razvoju. 

 

Kazalniki: 

• Delež otrok in mladine, ki se v prostem času redno ali občasno ukvarja s športom. 

• Število otrok in mladine v nacionalnih športnih programih Mali sonček, Zlati 

sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja idr. 

• Število otrok in mladine, ki se aktivno udeležuje ponujenih programov dejavnosti v 

naravi. 

• Napredek v zdravju otrok in mladostnikov, katerega rezultat bo manjše število 

obiskov zdravnika.  

 

6.2.2 ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH 

 

Športna rekreacija je za lokalno skupnost izrednega pomena, predvsem z vidika kvalitete 

življenja in vključenosti v družbo. Z vidika javnega interesa so pomembni zlasti učinki 
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takšne športne vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna, kakovostno strukturirana in 

ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna za zdravje posameznika in posledično 

tudi za javno zdravje. Nacionalni program športa opredeljuje povečanje dostopnosti zlasti 

z ukrepi na področju zunanjih športnih objektov in uporabe naravnih površin za šport na 

način, da imajo le-te čim manjše negativne vplive na okolje. Športna rekreacija na teh 

površinah lahko predstavlja zelo dobro nevtralizacijo današnjim delovnim obremenitvam, 

ki jih označuje dolgotrajno sedenje v zaprtih prostorih pred računalniškimi zasloni, hkrati 

pa je zaradi njihove brezplačne uporabe tudi socialni korektiv. Vse pomembnejši del 

športne rekreacije je, zaradi demografskih gibanj, šport starostnikov oz. šport starejših 

nad 65 let. Za družbo lahko predstavlja šport starejših pomembno sredstvo za 

zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, saj učinki kakovostne športne 

vadbe zmanjšujejo obolevnost. Za posameznika pa redna športna dejavnost v tem 

življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, 

duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov 

zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije. 

 

Športna rekreacija predstavlja tudi pomemben razvojni dejavnik športnega turizma, za 

katerega ima naša občina izjemne danosti. Množične športno rekreativne prireditve so 

izrednega pomena za dvig nivoja športne rekreacije v občini, saj s tem zagotovimo pogoje 

za rekreacijo, občane spodbujamo k rekreaciji in skrbimo za promocijo in prepoznavnost 

občine. Množične športno rekreativne prireditve je potrebno povezovati pod isto streho, 

saj na tak način lahko bolje izkoristimo sofinanciranje in poenostavimo organizacijo le-teh. 

Spodbujanje rekreacije in informiranje občanov o možnosti rekreacije v občini je zelo 

pomembno, zato je potrebno spodbujati akcije, s katerimi bi povečali priljubljenost 

rekreacije med občani. 

 

Financiranje športne rekreacije s strani lokalne skupnosti mora biti izvedeno na način, da 

je možno za ta namen pridobiti sredstva tudi iz ostalih virov. Predvsem gre za sredstva 

Fundacije za šport in za sredstva iz zasebnih virov. 

 

Strateški cilji: 

• Povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije v vseh starostnih 

kategorijah za 3 %. 

• Povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za 

lastno zdravje v najširšem pomenu besede in o možnih negativnih vplivih športne 

dejavnosti na naravno okolje. 

• Vzpostaviti športno dejavnost znotraj delovne organizacije, v obliki aktivnih 

odmorov med delovnim procesom in športno rekreacijo zaposlenih izven 

delovnega časa, prilagojeno glede na posebnosti delovnega mesta ter značilnosti 

zaposlenih, ki delo opravljajo. 

• Povečati število in kakovost množičnih rekreativnih prireditev. 

• Spodbujati programe rekreacije predvsem v obliki množičnih vodenih kolesarskih in 

planinskih izletov. 

• Omogočiti brezplačno uro športa za ranljive skupine (socialno ogroženi in invalidi). 
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Kazalniki: 

• Delež športno dejavnih prebivalcev (redno, občasno, v strokovno vodenih športnih 

programih) povečati za 3 %. 

• Zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti ter neposredno zmanjšanje telesne teže. 

• Povečanje ponudbe programov športne rekreacije za 3 %. 

• V brezplačno uro športa, v okviru programa rekreacije, vključenih 10 občanov.  

• Vsaj en zavod/delovna organizacija ima v okviru zavoda/organizacije organizirano 

športno vadbo.  

 

 

6.3 TEKMOVALNI PROGRAMI ŠPORTA 

 

Občina Medvode želi ohraniti dolgoletno tradicijo vzgajanja kvalitetnih športnikov, ki bodo 

tudi v bodoče dosegali vrhunske dosežke tako na državni kot tudi evropski, mednarodni in 

svetovni ravni. Spodbujati želimo strokovno delo v društvih, ki vzgajajo otroke od 

najmlajših do vrhunskih športnikov oz. imajo vzpostavljeno celotno selekcijsko piramido, 

tj. piramidno strukturo članstva najmlajših od cicibanov do nekoliko starejših članov.  

 

6.3.1 PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENE V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi 

doseganja vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj za kasnejše doseganje športnih uspehov. 

Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti do vrhunskih 

rezultatov, ki so primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na 

kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in njihovih zvezah ter nadgrajuje 

v trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen, izjemoma pa 

tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za 

opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. Programi morajo ob športnem 

udejstvovanju omogočati športniku uspešno izobraževanje. Prav društva, ki so nosilci teh 

programov, so za občino najbolj pomembna in v najvišji meri uresničujejo javni interes na 

področju športa. V teh društvih so otroci deležni kakovostne športne vzgoje, hkrati pa 

tekmujejo v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, kar človeka nemalokrat 

zaznamuje za celo življenje. Praviloma prav ti otroci ostanejo povezani s športom skozi 

celo življenje, kar pa je tudi eden izmed pomembnih ciljev. 

 

6.3.1.1 Sofinanciranje plač trenerjev 

 

Kontinuirano delo trenerskega kadra v mlajših kategorijah je pogoj za kvalitetno in 

strokovno delo z mladimi v športu. Eden izmed načinov, kako obdržati uspešne trenerje v 

klubih oz. jih na novo zaposliti, je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač trenerjev. 

Ta ukrep pa hkrati pomeni tudi zavezo trenerja za rezultatski vzpon programa izvajalca, ki 

ga trener vodi. Pričakuje se, da bo v klubih možno zaznati velik napredek tako v kvaliteti 
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kot množičnosti. Sofinanciranje bomo morali izvajati postopno, in sicer po zgledu 

sofinanciranja trenerjev v drugih občinah.  

 

6.3.1.2 Financiranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport 

 

Financiranje Programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa mora biti usmerjeno v izboljšanje 

kvalitete dela v društvih, ki pokrivajo vse selekcije do 20 let. Potrebno je ustrezno 

podpreti tudi kakovostni šport ter športne prireditve, ki so vključene v tekmovalne 

sisteme. Vrhunski šport pa se večinoma izvaja v programih reprezentanc nacionalnih 

panožnih zvez, zato na tem področju podpora lokalne skupnosti ni več tako pomembna. 

 

Strateški cilji točke 6.3.1 s podpoglavji: 

• Povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih. 

• Povečati število športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 

• Spodbujanje zaposlovanja strokovno izobraženega kadra v športnih društvih s 

pomočjo sofinanciranja plač trenerjev v športnih društvih. 

• Povečati število strokovno usposobljenih delavcev v športnih društvih. 

 

 Kazalniki: 

• Število športnikov z mladinskim in perspektivnim razredom. 

• Število otrok in mladostnikov, ki so vključeni v tekmovalne programe nacionalnih 

panožnih športnih zvez. 

• Število registriranih športnikov v klubih in društvih s sedežem v občini Medvode. 

• Število osvojenih medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih. 

• Število trenerjev oz. strokovnih delavcev pri izvajalcih letnega programa športa, ki 

so vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v 

športu. 

 

6.3.2 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

Razvitost kakovostnega športa se meri po vključenosti športnih ekip in društev v 

tekmovalne sisteme, ki jih vodijo panožne športne zveze na ravni države in Olimpijski 

komite Slovenije kot krovna športna organizacija. Kakovostni šport je potrebno razvijati 

skladno s finančnimi zmožnostmi, je pa za samo lokalno skupnost zelo pomemben tudi z 

vidika prepoznavnosti in promocije občine. Kakovostni in vrhunski šport ter vsi športni 

dogodki pomembno vplivajo na vse oblike razvoja športa pri otrocih, mladini in tudi pri 

odraslih. Cilj strategije športa naše občine je, da bi v prihodnosti omogočili športnikom in 

njihovim klubom še boljše pogoje za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa ter 

organizirali še več vrhunskih športnih dogodkov. Na ta način bi pritegnili več mladih, da bi 

se začeli ukvarjati s kakovostnim in vrhunskim športom v različnih klubih naše občine. Za 

uspešne nastope vrhunskih športnikov na mednarodnih prizoriščih je najprej treba imeti 

dobro organizirane klube (treniranje vseh selekcij), strokovni trenerski kader ter sodobno 

infrastrukturo, na kateri bodo naši vrhunski športniki lahko kakovostno trenirali. Prav 



 28 

razvitost klubov je največja težava v naši občini, zato bo potrebno večjo pozornost 

posvečati prav temu področju. 

 

Strateški cilji: 

• Povečati prepoznavnost občine skozi vrhunske rezultate športnikov. 

 

 Kazalniki: 

• Število športnikov z državnim razredom. 

• Število športnikov z olimpijskim, svetovnim in mednarodnim razredom.  

• Število športnikov v programih kakovostnega in vrhunskega športa, ki so vključeni 

v tekmovalne programe. 

• Število osvojenih medalj na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih ter 

v skupnih uvrstitvah svetovnih pokalov. 

 

6.3.3 ŠPORTNE PRIREDITVE VKLJUČENE V TEKMOVALNE SISTEME 

 

Športne prireditve vključene v tekmovalne sisteme, so izredno pomembne za delovanje 

društev, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom. Te prireditve so osnovni gradniki 

tekmovalnih sistemov tako občinskih, področnih kot nacionalnih panožnih zvez. V kolikor 

društva sodelujejo v tekmovalnih sistemih, so dolžna tudi organizirati tekmovanja. V 

preteklosti se je to področje precej zanemarjalo, v prihodnje pa moramo tudi tu storiti 

korak naprej. Športni dogodki pomembno vplivajo na vse oblike razvoja športa pri otrocih, 

mladini in tudi pri odraslih. Organizacija športnih dogodkov je tudi za občino izrednega 

pomena v smislu promocije in prepoznavnosti, zato je nujno, da se občina dejavno vključi 

v pomoč pri organizaciji in sofinanciranju teh prireditev. Z organizacijo festivala »Medvode 

v gibanju«, se zadnja štiri leta precej dejavneje povezujemo s turizmom in 

gospodarstvom.   

 

6.3.4 IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH KADROV  

 

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti, zato je 

potrebno skrbeti za nenehna usposabljanja in izobraževanja strokovnih kadrov v športu. 

Potrebno je sofinanciranje izobraževanja kadrov v skladu s programi nacionalnih panožnih 

zvez ter organizirati razna neformalna izobraževanja na občinski ravni, tako za trenerje, 

kot rekreativce in starše športnikov. 

 

 

6.4 ŠPORTNI TURIZEM 

 

Slovenija je zeleno srce Evrope in je med drugim najbolj prepoznavna po svojih 

neokrnjenih naravnih bogastvih in po ljudeh, ki so izjemno telesno in umsko aktivni ter 

zdravi. To se kaže v izjemnih dosežkih, predvsem športnih.  
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Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od 

prednostnih nalog nacionalnega programa športa in strategije razvoja športa v Občini 

Medvode tudi učinkovita in dostopna mreža površin za šport v naravi. V občini 

Medvode, ki ima zaradi naravnih danosti (Polhograjsko hribovje), klimatskih razmer in 

reliefa, pomemben vpliv na športno dejavnost v naravi, igra posebno vlogo športni 

turizem. Z rednim urejanjem in označevanjem naravnih športnih površin (mreža pešpoti, 

planinskih in kolesarskih poti) je potrebno navdušiti občane za športne aktivnosti v naravi 

oziroma planinarjenje, nordijsko hojo, gorsko kolesarjenje, idr. S promoviranjem različnih 

športno-turističnih storitev, ki vključujejo hojo, gorsko kolesarjenje, pohodništvo in 

nordijsko hojo, posebno infrastrukturo (nastanitveni objekti, mreža pešpoti in kolesarskih 

poti) ter z razvojem ponudbe s športom povezanih objektov in naravnih površin kot 

turističnih znamenitosti, bomo spodbudili zanimanje posameznikov, družin in različnih 

skupin za športno-dejavni turizem in trajnostno mobilnost. Turisti bodo občino Medvode 

prepoznali tudi zaradi kakovostne športne infrastrukture in bogate športne ponudbe. 

 

Športna dvorana Medvode je večnamenski športni objekt, ki predstavlja javni interes, 

ki presega področje športa, zato je za njeno uspešno obratovanje potrebno povezovanje z 

drugimi družbenimi področji kot so turizem, gospodarstvo in kultura. V Športni dvorani 

Medvode poteka vse več mednarodnih športnih prireditev, ki trajajo vsaj dva ali več dni. 

Tako primarnim, kot sekundarnim športnim turistom, torej tistim, ki nas obiščejo zaradi 

tega, ker gostimo veliko športno tekmovanje in tistim, ki jim obisk tekmovanja predstavlja 

zapolnitev turističnega programa, želimo ponuditi celosten »športno turistični paket«, tj. 

poleg ogleda tekme, še nastanitev, gostinsko ponudbo, izletniške aranžmaje, idr. 

Povezava športa s turizmom oz. razvoj tega področja, bo športu prinesel pomembno 

poslovno dimenzijo, ki je bila do sedaj preveč prepuščena naključjem. 

 

Strateški cilji: 

• Izkoriščanje in učinkovito ravnanje z naravnimi športnimi površinami. 

• Zagotavljanje učinkovite in dostopne mreže kakovostnih površin za šport v naravi. 

• Skrb za urejenost naravnega prostora za športne namene. 

• Promocija javnih športnih prireditev in povezovanje s turizmom (ponudba 

nočitvenih kapacitet, gostinska ponudba…). 

• Povečanje prepoznavnosti občine skozi organizacijo velikih športnih prireditev, ki 

so po možnosti povezane z drugimi družabnimi prireditvami (večje število 

obiskovalcev oz. turistov). 

• Navdušiti ljudi različnih generacij za športno udejstvovanje v naravi. 

• Vzpostavitev učinkovite povezave s Planinskim društvom Medvode z namenom 

medsebojnega sodelovanja pri urejanju in označevanju mreže pešpoti ter 

planinskih in kolesarskih poti. 

• S ponudbo celostnih turističnih aranžmajev povečati promocijo in posledično 

prepoznavnost občine. 

• Zagotoviti čim večje število nastanitvenih kapacitet za tekmovalce in spremljevalce 

le-teh v času izvedbe večdnevnih športnih tekmovanj na območju občine Medvode. 

• Promocija izposoje koles v Turistično informacijskem centru Medvode – Visit 

Medvode.  
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• Spodbujanje zimskega turizma v Nordijskem centru Bonovec Medvode.  

 

Kazalniki: 

• Delež športno-dejavnih turistov med domačimi turisti ostane na enaki ravni. 

• Delež športno-dejavnih turistov med tujimi turisti ostane na enaki ravni. 

• Število izposojenih koles v Turistično informacijskem centru Medvode – Visit 

Medvode. 

• Število prodanih vozovnic za tek na smučeh v Nordijskem centru Bonovec.  

• Število nočitev v času izvedbe večdnevnih športnih prireditev na območju občine 

Medvode.  

• Število s športom povezanih objektov in naravnih površin, ki so turistična 

znamenitost. 

 

6.5 FINANČNE POSLEDICE ZA OBČINO MEDVODE DO LETA 2024 

 

S povečevanjem sredstev za šport načrtujemo, da se to področje približa stanju v 

sosednjih oz. primerljivih občinah. Za leto 2021 se predvideva višje vlaganje sredstev od 

slovenskega povprečja, vse to zahvaljujoč gradnji manjkajoče športne infrastrukture oz. 

manjkajočih športnih objektov, ki so za doseganje ciljev nujno potrebni. Z ustreznimi 

ukrepi (pripravljanje projektov na zalogo za gradnjo oz. prenovo športnih objektov in 

površin) bo potrebno, v sodelovanju s športnimi organizacijami, nameniti posebno 

pozornost zagotavljanju sredstev v proračunu Občine Medvode in pridobivanju oz. črpanju 

sredstev iz potencialnih drugih virov (Fundacija za šport, različni skladi, sredstva 

kohezijske politike Evropske unije). Povečevanje sredstev za šport je smiselno uvajati 

postopno, saj je nezadostno vlaganje sredstev v infrastrukturo za šport in prosti čas v 

preteklosti pustilo posledice. Hkrati s povečevanjem sredstev, je potrebno uresničevati 

tudi druge strateške smernice, kot so sama organiziranost športa, pridobivanje sredstev iz 

drugih virov in povezovanje z drugimi segmenti družbe.  

 

V ta namen je potrebno sprejeti nekatere nujno potrebne ukrepe oz. naloge, ki jih bodo 

posamezni nosilci v obdobju do leta 2024 skušali v čim večji meri uresničiti.  

 

Naloga Občine Medvode na tem področju je, da v obdobju 2021-2024 zagotovi: 

• ustrezno sofinanciranje plač trenerjev v športnih društvih.  

 

Naloga Javnega zavoda Sotočje Medvode je, da v obdobju 2021-2024 zagotovi:  

• vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas, ki jo ima zavod v upravljanju 

(Športna dvorana Medvode, Nordijski center Bonovec, Trim steza Ekofit Bonovček, 

Športni park Svetje (grbinasti poligon in street work out); 

• ustrezno sanacijo in redno vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas na 

Medvoški cesti 9 (Nogometno igrišče s pripadajočo infrastrukturo + balinišče). 
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7 IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA MEDVODE 

 

 

Idejna zasnova izgradnje Športnega parka Medvode (Vir: Športna zveza Medvode, 2016) 

na desnem bregu reke Sore v osnovi izhaja iz elementarnega pomena, ki ga ima šport za 

zdravje človeka od malih nog naprej. Pomanjkanje fizičnih aktivnosti v vsakdanjiku, je 

namreč eden največjih problemov današnje mlade generacije, negativne posledice pa se 

le še stopnjujejo v poznejših življenjskih obdobjih. 

 

S postavitvijo športnega parka želimo ustvariti osrednji prostor športnega in družabnega 

dogajanja v občini, saj si Medvode kot mesto, centralni športni objekt po vzoru drugih 

občin tudi zaslužijo. Z zagotovitvijo osnovnih prostorskih pogojev, bo temeljni cilj 

organizirana športna dejavnost s poudarki na: 

• nogometu, kot najmnožičnejši, najprivlačnejši in dostopni športni panogi, 

• atletiki kot osnovni športni panogi, ki pomeni bazo za vse ostale športne panoge, 

• tenisu in balinanju, kot športnima panogama z dolgo tradicijo v naši občini, 

• športnih aktivnostih šolske mladine vseh medvoških okoliških osnovnih šol, 

• prostočasni športni dejavnosti otrok in mladine, 

• športni rekreaciji za vse občane in 

• druženju občanov različnih generacij. 

 

Upoštevajoč idejno zasnovo bodočega Športnega parka Medvode je predvidena izgradnja  

novih športnih objektov in površin za šport v naravi, in sicer atletske steze, nogometnega 

igrišča, teniškega igrišča, balinišča, fitnesa na prostem, otroškega igrišča, saune ter 

ustreznih garderobnih in drugih prostorov (npr. skladiščnih). 

 

Glede na finančno konstrukcijo je izgradnja športnega parka predvidena v večih fazah. 

Celotna investicija je ocenjena od 3 do 5 milijonov EUR, kot glavna finančna vira pa sta 

predvidena Občina Medvode (proračun) in Fundacija za šport (sofinanciranje na razpisih).  
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8 TERMINSKI NAČRT IZVEDBE IN URESNIČEVANJA 

UKREPOV STRATEŠKIH CILJEV OZ. SMERNIC RAZVOJA 

ŠPORTA V OBČINI MEDVODE  

 

 

Strateški cilj oz. smernica 1: URBANI IN NARAVNI ŠPORTNI PROSTOR   

 

Ukrep Opis Rok izvedbe Nosilci4 

Izgradnja športnega 

parka 

 

Pripraviti je potrebno projektno 

dokumentacijo ter uvrstiti investicijo v načrt 

razvojnih programov. 

 

Pridobitev zemljišč. 

2021- 2024 

OM 
Preučiti možnosti financiranja in 

sofinanciranja ter pridobivanja finančnih 

sredstev. 

2022 

Izgradnja. 

 

2022 – 2026 

 

Investicijsko 

vzdrževanje objektov 

v lasti in solastnini 

občine 

 

 

Pripraviti je potrebno program za 

investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v 

lasti ali solastnini občine 

 

2021 - 2024 

 

OM 

 

Drugi športni objekti 

 

Pripraviti je potrebno idejno zasnovo. 
2021 

OM 

Pripraviti je potrebno projektno 

dokumentacijo ter proučiti možnosti 

sofinanciranja. 

2021 – 2022 

Izgradnja. 

 

2022 – 2024 

 

Ureditev športnih in 

otroških igrišč v lasti 

KS 

 

Pripraviti je potrebno idejno zasnovo. 
2021 

OM 

Pripraviti je potrebno projektno 

dokumentacijo ter proučiti možnosti 

sofinanciranja. 

2021 – 2022 

Izgradnja. 

 

2022 – 2024 

 

 
4 V tabelah terminskega načrta izvedbe in uresničevanja ukrepov strateških ciljev oz. smernic razvoja športa v 

Občini Medvode so za nosilce izvedbe posameznih ukrepov zapisane kratice, katerih pomen je naslednji: OM – 

Občina Medvode, JZ – Javni zavod Sotočje Medvode in ŠZM – Športna zveza Medvode.  
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Ureditev športnih 

objektov in površin za 

šport v naravi – 

Nordijski center 

Bonovec 

 

Pripraviti je potrebno idejno zasnovo, 

projektno dokumentacijo ter proučiti možnost 

sofinanciranja. 

2021 – 2022 JZ 

Pridobivanje sredstev 

 

Vključevanje v lokalne akcijske skupine 

(LAS). 

 

2021 – 2024 OM 

 

 

Strateški cilj oz. smernica 2: VSI PREBIVALCI POVEZANI S ŠPORTOM  

 

Ukrep Opis Rok izvedbe Nosilci 

Prostočasna športna 

dejavnost predšolskih 

otrok, otrok in 

mladine. 

 

Pripraviti načrt organizacije prostočasne 

športne dejavnosti predšolskih otrok, otrok in 

mladine v občini. 

2021 JZ 

Prilagoditev Meril za vrednotenje športnih 

programov v občini. 
2021 JZ, ŠZM 

Kandidatura na razpisu FŠO5 za področje D36 

in D47. 

 

2021 – 2024 

 

JZ, ŠZM 

 

Spodbujanje športne 

rekreacije 

 

Pripraviti načrt organizacije rekreativnih 

dejavnosti v občini. 

2021 JZ 

Prilagoditev Meril za vrednotenje športnih 

programov v občini. 
2021 JZ 

Priprava enotne spletne vstopne točke, na 

kateri bodo občanom in turistom na voljo 

informacije in aktualno stanje o urejenih 

športnih površinah in športnih površinah v 

naravi (kolesarskih in peš poteh po občini) ter 

predlogi krajših izletov. 

2022 - 2024 JZ 

Kandidatura na razpisu FŠO za področje D3 in 

D4. 
2021 – 2024 ŠZM 

Vključitev občanov, otrok in mladine v 

športne programe rekreacijskega značaja z 

uvajanjem privlačnih/novih programov. 

2021 – 2024 JZ 

Spodbujanje vključevanje žensk in starejših 

občanov v njim primerne in prijazne 

rekreativne programe. 

2021 – 2024 JZ 

 
5 FŠO v nadaljevanju predstavlja kratico za Fundacijo za šport.  
6 V področje D3 spadajo podpodročja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti 

študentov in športne rekreacije. 
7 V področje D4 spadajo podpodročja drugih programov. 
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Skupaj s planinskim in kolesarskim društvom, 

ki že izvajata rekreativno dejavnost, pripraviti 

nabor organiziranih rekreativnih izletov za vse 

občane. 

 

2021 – 2024 JZ 

 

Množične športno 

rekreativne prireditve 

 

Izdelati program in razvojni načrt množičnih 

športno rekreativnih prireditev. 

2021 JZ 

Izdelati merila za vrednotenje množičnih 

športno rekreativnih prireditev. 
2021 JZ 

Kandidatura na razpisu FŠO za področje D3 in 

D4. 

 

2021 – 2024 

 

ŠZM 

 

 

 

Strateški cilj oz. smernica 3: TEKMOVALNI PROGRAMI ŠPORTA  

 

Ukrep Opis Rok izvedbe Nosilci 

Letni program športa 

 

Priprava LPŠ ob upoštevanju, da se otroke, 

mladino, invalide in starejše nad 65 let 

obravnava kot ranljive skupine. 

2021 - 2024 JZ Zagotavlja sredstva za usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov. 

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje 

športnih in promocijskih prireditev. 

 

Priprava novega 

Odloka o 

sofinanciranju 

Letnega programa 

športa v občini 

Medvode 

Odlok in merila o sofinanciranju programov 

športa v Občini Medvode je potrebno 

prilagoditi novemu Zakonu o športu. 

2021 
JZ 

OM 

Sofinanciranje plač 

trenerjev v športnih 

društvih.  

   

Priprava načrta za postopno sofinanciranje 

plač trenerjev v športnih društvih. 
2021 ŠZM 

Priprava ustrezne pravne podlage za 

sofinanciranje plač trenerjev v odloku ter 

izvajanje le-te.  

2021 OM 

Spodbujanje zaposlovanja strokovno 

izobraženih trenerjev v športnih društvih z 

ustreznim sofinanciranjem. 

 

2021 – 2024 OM 
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Zagotavljanje 

sredstev za 

sofinanciranje 

programov športa. 

 

 

Postopno povečanje sredstev za športne 

programe, da se do leta 2024 približamo 

slovenskemu povprečju. 

 

2021 – 2024 OM 

 

 

Strateški cilj oz. smernica 4: ŠPORTNI TURIZEM  

 

Ukrep Opis Rok izvedbe Nosilci 

 

Ponudba celostnega 

»športno turističnega 

paketa« in okrepiti 

podobo Medvod kot 

turistične destinacije 

za športno aktivne 

počitnice. 

 

Obiskovalcem / udeležencem poleg športne 

infrastrukture oziroma ogled tekem ponuditi 

še nastanitev, gostinsko ponudbo, izletniške 

aranžmaje itd. 

2021 - 2024 JZ 

 

Izkoriščanje naravnih 

danosti (Polhograjsko 

hribovje), klimatskih 

razmer in reliefa kot 

odlične pogoje za 

izvajanje športa v 

naravi. 

 

Z rednim urejanjem in označevanjem 

(trasiranjem) naravnih športnih površin 

(mreža pešpoti, planinskih in kolesarskih poti) 

je potrebno navdušiti občane za športne 

aktivnosti v naravni. 
2021 - 2024  

OM 

 

 

 

 

JZ 

Vzpodbujati in osveščati je potrebno mlade 

(in ostale aktivne občane) ljudi k aktivnemu 

preživljanju prostega časa v naravni. 

 

Povezava športa, 

turizma, gospodarstva 

in kulture. 

 

Priprava načrta za dolgotrajno sodelovanje. 

2021 - 2024 JZ 

Organizacija skupnih dogodkov in prireditev. 

Okrepitev sodelovanja z medvoškimi 

ponudniki gostinskih storitev. 

Priprava in promocija celostne ponudbe v 

Športni dvorani Medvode. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

 

Šport je temeljna pravica vsakega človeka, in sicer ne glede na to ali gre za otroka, 

mladostnika, odraslega človeka, starostnika ali za osebo s posebnimi potrebami. Športna 

dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev RS. Zaradi vpliva na razvoj mladega 

človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter 

pridobivanja socialnih kompetenc, predstavlja športna dejavnost otrok in mladine 

prednostno vsebino nacionalnega programa športa; prav tako pa je izjemnega pomena  

tudi redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na 

podlagi socialno-ekonomskega statusa. 

 

Šport je vse pomembnejša človekova dejavnost in del splošne kulture, ki pomembno 

bogati življenje posameznika in predstavlja temeljno prvino kakovosti življenja. S svojimi 

pozitivnimi učinki in vzorniki motivira, vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati 

zmago in poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino 

in pridobivanje pozitivne samopodobe. Še posebej za mlade je šport eden glavnih motivov 

za pridobitev občutka smotrnosti in veselja do življenja. Izjemno veliko torej prispeva k 

oblikovanju posameznikove samopodobe in pozitivnih  vrednot. 

 

Občina Medvode bo spodbujala sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo 

zagotavljala kakovostne programe športa otrok in mladine, vrhunske dosežke, dostopno 

športno rekreacijo za zdrav način življenja – na ravni visoko strokovnega delovanja in 

spoštljivega odnosa do športa. 
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