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Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

8. točka dnevnega reda 

 LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2012 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA                                                                                            

ŢUPAN 

 

3. VSEBINA GRADIVA 

 LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2012 

 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

Irena Cehtl, višji referent 

 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava 

 

6. PRAVNE PODLAGE:  

Pravne podlage: prvi odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 

in 15/2003), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 

24/2000 in 31-3/2000), Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Oplotnica (Ur.l.RS, št. 32/2008 in 1/2010) ter Odlok o 

proračunu občine Oplotnica za leto 2012 (Ur.l. RS št. 27/2012). 

7. SKLEP: 

Občinski svet občine Oplotnica sprejme Letni program športa občine Oplotnica 

za leto 2012. 

 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

Skrajšan postopek 

 

 

Datum:  11. 5 2012  

Datoteka:  P:\občinski svet\ŠPORT\Letni program športa 2012.doc  
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          ŢUPAN  
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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 Številka:  

Datum: 11. 5. 2012 

 

 

O B Č I N A  OPLOTNICA  

O b č i n s k i  s v e t  

 

 

 

ZADEVA:  

 

Letni program športa občine Oplotnice za leto 2012 

 

 

1. UVOD 

 

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Oplotnica 

(Ur.l.RS, št. 1/2010 – uradno prečiščeno besedilo) v IV. poglavju določa, da Letni program 

športa lokalne skupnosti pripravi Občinska uprava. Na predlog ţupana ga sprejme Občinski 

svet občine Oplotnica, po sprejemu vsakoletnega proračuna. Objavi se na spletni strani občine 

Oplotnica po sprejemu na občinskem svetu. 

 

V letnem programu športa se določijo: 

 

 športne vsebine in naloge, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna občine 

Oplotnica, 

 deleţ finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge. 

 

Deleţ finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoloţljivih 

sredstev proračuna občine Oplotnica. 

 

Letni program športa je osnova za pripravo in izvedbo javnega razpisa, na osnovi katerega se 

proračunska sredstva razdelijo med izvajalce športnih programov. 

 

 

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA 

 

Izhodišče za pripravo programa je Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v občini Oplotnica in primerjalni izračun realizacije programov po podatkih 

iz leta 2011. 
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3. ZAKLJUČEK 

 

Občinskemu svetu občine Oplotnica predlagamo, da obravnava predloţeno gradivo in v zvezi 

z  njim sprejme naslednji  

 

 

S K L E P : 

 

Občinski svet občine Oplotnica sprejme Letni program športa občine Oplotnica za leto 2012. 

 

 

S spoštovanjem 

 

 

Pripravila:                                                                                            

Irena Cehtl, višji referent 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga:  

- Letni program športa občine Oplotnica za leto 2012 
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/2003), 

Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 24/2000 in 31-3/2000), 

Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica 

(Ur.l.RS, št. 32/2008 in 1/2010 – uradno prečiščeno besedilo) – v nadaljevanju pravilnik in 

Odloka o proračunu občine Oplotnica za leto 2012 (Ur.l. RS št. 27/2012) je Občinski svet 

občine Oplotnica, na svoji __. redni seji, dne __. __. 2012 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE OPLOTNICA 

za leto 2012 

 

 

I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 

Občina Oplotnica z Odlokom o proračunu občine Oplotnica za leto 2012, zagotavlja 

proračunska sredstva občine Oplotnica, ki so namenjena izvajanju športnih programov v 

občini Oplotnica, v višini  296.750,00 EUR, in sicer:  

 

 Za športne programe društev in drugih izvajalcev nacionalnega programa športa na 

lokalnem nivoju iz pp 0081100/412000 v višini 32.000,00 EUR 

 Za šolska športna tekmovanja iz pp 0092800/413302 v višini 3.800,00 EUR, 

 Za športne programe predšolskih otrok iz pp 0091600/412000 v višini 1.000,00 EUR 

 Za ostale naloge v športu (priznanja športnik leta, sofinanciranje večjih tekmovanj v 

Oplotnici,…) v višini 1.000,00 EUR, 

 Za materialne stroške športne dvorane v Oplotnici, v višini 34.650,00 €, 

 Za materialne stroške športne dvorane na Prihovi, v višini 103.800,00 €, 

 Za vzdrţevanje športnih igrišč 3.000,00 € in 

 Za obnovo športnih igrišč 117.500,00 € 
 

Namenska sredstva iz 1., 2. in 3. točke v višini  36.800,00 EUR so predmet javnega razpisa za 

sofinanciranje športnih programov v občini Oplotnica v letu 2012 in se delijo po vsebinah 

Nacionalnega programa športa in glede na doseţeno število točk po posameznem programu, v 

skladu s tabelarnim delom Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v Občini Oplotnica. 

 

      VSEBINA LPŠ EUR 

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo 

s športom zunaj obveznega izobraţevalnega programa 

 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (ŠŠT) 

4.800,00  

 

1.000,00  

3.800,00  

2. Športna rekreacija 1.500,00  

3. Kakovostni  in vrhunski šport 

 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

 Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

26.000,00 

16.000,00  

10.000,00  

4. Šport invalidov  
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5. Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu 

1.500,00  

6. Znanstvenoraziskovalna dejavnost  

7. Zaloţniška dejavnost  

8. Mednarodne, drţavne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve 2.000,00  

9. Informacijski sistem na področju športa  

10. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti 2.500,00  

      SKUPAJ 36.800,00 

 

 

V primeru, da za katero od vsebin ni prijav na razpisu oz. se sredstva ne porabijo v celoti do 

20.12.2012 se sredstva prerazporedijo na druge vsebine. 

 

II. IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA 

 

Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu. V letni program športa se uvrstijo 

tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo 

tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor programov vodi komisija, ki jo s sklepom 

imenuje ţupan, na podlagi javnega razpisa. V razpisu se določijo: 

- izvajalci, ki lahko kandidirajo s programi, 

- programi, ki bodo sofinancirani, 

- pogoji, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati, 

- način izbora programov in podlage za izbor. 

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v pravilniku in merilih za vrednotenje, pri tem pa 

se uporabljajo tudi drugi predpisi s področja športa. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o 

sofinanciranju športnih programov, ki jo podpiše ţupan. 

 

III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU TER INFORMACIJSKI 

SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA 

 

Za razvojne in strokovne naloge v športu, ki obsegajo: 

1. izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 

2. znanstvenoraziskovalna dejavnost,  

3. zaloţniška dejavnost in 

4. mednarodne, drţavne, medobčinske,občinske in druge športne prireditve 

 

ter informacijski sistem na področju športa je obseg sredstev določen z točko I. tega programa. 

 

Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

volunterskih strokovnih kadrov. Kandidata predlaga in prijavi osnovna športna organizacija 

ter z njim sklene pogodbo, s katero se kandidat zaveţe, da bo po končanem usposabljanju ali 

izpopolnjevanju najmanj 2 leti deloval v enem od programov društva. Po uspešno končanem 

programu ter predloţitvi dokazil, se društvu povrne ustrezni del stroškov.  
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Znanstveno raziskovalna dejavnost 

Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov 

v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo ne zagotavlja 

drţava. 

Zaloţniška dejavnost 

Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih 

periodičnih občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti. 

Sredstva se razdelijo med kandidate na razpisu, glede na prijavljene potrebe in ocenjene 

stroške teh nalog, vendar največ do 50% stroškov. Strokovna komisija pri predlogu razdelitve  

upošteva enakomerno zastopanost športnih panog. Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi 

dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo namensko rabo sredstev. 

 

Pomembne mednarodne, drţavne, medobčinske in občinske prireditve 

Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 

52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja 

motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in 

turizem, razen športnih šolskih tekmovanj. 

Sredstva se razdelijo med kandidate na razpisu, glede na prijavljene potrebe in ocenjene 

stroške prireditev, vendar največ do 20% stroškov. Prednost imajo prireditve, na katerih se 

zagotavlja mednarodna udeleţba in ki imajo status tradicionalnih prireditev. 

Informacijski sistem na področju športa 

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, 

financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na 

ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za 

potrebe lokalnih skupnosti ter nakup tehnologije. 

Sredstva se razdelijo med kandidate na razpisu, glede na prijavljene potrebe in ocenjene 

stroške teh nalog, vendar največ do 50% stroškov. Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi 

dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo namensko rabo sredstev. 

Delovanje društev, športnih zvez in zavodov na ravni lokalne skupnosti 

Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni lahko zdruţujejo v 

športne zveze. Vse institucije potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih 

materialnih sredstev. 

 

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 

 

Občina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2012 tistim izvajalcem, pri katerih se na 

osnovi letnega poročila ali izvedenega nadzora nad izvajanjem programov ugotovi, da niso 

izpolnili vseh obveznosti iz sklenjene pogodbe za leto 2011. 
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V. VELJAVNOST IN UPORABA 

 

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu,  uporablja pa se od 

datuma razpisa dalje in za razdelitev proračunskih sredstev postavke 0081100 - nacionalni 

program športa na lokalni ravni, postavke 0092800/413302 - za šolska športna tekmovanja in 

postavke  0091600/412000 - za športne programe predšolskih otrok v letu 2012. 

 

Številka: S: ______/2012 

Oplotnica, dne  11. 5. 2012  

 

     

 Ţ u p a n 

              Občine Oplotnica 

                 Matjaţ Orter 


