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I.

Uvod

Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32,
110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA) določa, da se izvajanje športnih programov na lokalni ravni
določi z letnim programom, ki ga sprejme lokalna skupnost.

II.

Pravna podlaga



Zakon o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA),



Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00,
31/00-popr.),



Odlok o poračunu občine Divača za leto 2015 (v postopku objave),



Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (UPB1 uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) (v nadaljevanju: Odlok),



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14).

III.

Obrazložitev

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) določa programe športa, ki se sofinancirajo iz
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti, nosilce programa športa in način ter
obseg njihovega delovanja.

Poleg navedenega je bilo potrebno upoštevati tudi družbeno okolje občine Divača; dejanske
razmere in potrebe na našem področju, aktivnosti in razvejenost športne dejavnosti, …. v
lokalnem okolju.
Predlog LPŠ za leto 2015 je pripravljen skladno s predlogom proračuna občine Divača za leto
2015, Občinski svet ga sprejme po sprejetju proračuna za leto 2015. Glede na dejstvo, da je
sprejemanje proračuna predvideno za isto sejo, je ta točka pogojena s sprejemom proračuna,
pri čemer se morebitne spremembe proračuna pri postavkah, ki so vključene v LPŠ, vključijo
v LPŠ tako, kot so sprejete v proračunu.
LPŠ bo predstavljal podlago za objavo javnih razpisov za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v občini Divača za leto 2015.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga sprejetje in potrditev predloga
Letnega programa športa v občini Divača za leto 2015.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem zgoraj navedenega dokumenta;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.
VI.



Priloge
Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2015
Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US:
U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00-popr.), Odloka o poračunu občine Divača za
leto 2015 (v postopku objave), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/14, 24/14), je Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet občine Divača sprejema in potrjuje LETNI
OBČINI DIVAČA ZA LETO 2015 v predlagani vsebini.

PROGRAM ŠPORTA V

2.
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
- Občinska uprava Občine Divača
- Zbirka dokumentarnega gradiva

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBCINI DIVACA
ZA LETO 2015

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS)
(Uradni list RS, št. 24/00, 31/00-popr.), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2015, Odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača – UPB 1 (Uradni list RS, št. 57/12 uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: Odlok), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/14, 24/14), je Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2015

I.

UVOD

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene smernice
in naloge, ki omogočajo uresničevanje dejavnosti na športnem področju, pripomorejo k uveljavitvi in
razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo
lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so
zagotovljena v občinskem proračunu za področje športa. LPŠ zagotavlja, da Občina Divača v Odloku o
proračunu občine Divača za leto 2015 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih
sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev ter
sredstva, ki so namenjena povečanju kvalitete športne infrastrukture v občini.
Z javnim razpisom za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača bo
zagotovljena možnost prijave zainteresiranim izvajalcem športnih dejavnosti in enakopravnost
izvajalcev. Podlaga za izvedbo postopkov javnega razpisa in izbor programov je Odlok o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v občini Divača – UPB 1 (Uradni list RS, št. 57/12 - uradno
prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: Odlok), katerega sestavni del so tudi Merila za izbor in
sofinanciranje programov športa v občini Divača.
Skladno z Odlokom občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
 zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so
pomembne zanjo,
 spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
 načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte.
Skladno z Odlokom LPŠ določa:
 programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
 obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
 obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.

II. PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV
(glede na vsebine Nacionalnega programa športa)
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS obsega Letni program športa v občini Divača naslednje
programe (vsebine):

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni
programi (na vadbeno skupino).
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni program redne
vadbe (na vadbeno skupino), Šolska športna tekmovanja, ostali program (planinci,
taborniki, jamarji,..)
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2-3 krat tedensko (odvisno od ur
treninga), 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna
športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športni programi: 80 urni programi (na vadbeno skupino)
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Športni programi: 80 urni programi (na vadbeno skupino), ostali program (planinci,
taborniki, jamarji,..)
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi: programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov, primerljivih
z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. V to skupino dejavnosti se uvrščajo
programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni športni zvezi, ki vadijo
v vadbeni skupini najmanj 3-4 krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na
najmanj regijskem nivoju.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športni programi: 80 urni programi (na vadbeno skupino)
V letu 2015 se programi v okviru športne vzgoja otrok, mladine in študentov sofinancirajo skladno z
Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača.

2. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti,
ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To vrsto športne dejavnosti plačujejo
občani sami.
V letu 2015 se programi v okviru športne rekreacije sofinancirajo skladno z Merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v občini Divača.
3. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
(prijavi se lahko društvo invalidov).
V letu 2015 se programi v okviru športa invalidov sofinancirajo skladno z Merili za izbor in sofinanciranje
programov športa v občini Divača.
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih
zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Vadbena skupina mora imeti
najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih panogah.
Za sofinanciranje kakovostnega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je
kategoriziran športnik športni dodatek, skladno z določili v Merilih. Upoštevajo se kategorizirani športniki
po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije.
V letu 2015 se kakovostni šport sofinancira skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov
športa v občini Divača.
5. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.V te
programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v
članskih kategorijah. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja združenja športnih zvez Slovenije.
Za sofinanciranje vrhunskega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je kategoriziran
športnik športni dodatek, skladno z določili v Merilih. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih
Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije.
V letu 2015 se vrhunski šport sofinancira skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa
v občini Divača.

6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V
ŠPORTU
Občina Divača sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo
v športnih društvih in sicer:
 šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik, in sicer največ
za dva udeleženca iz posamezne panoge,
 izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence)
 študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo izven sedeža
fakultete.
V letu 2015 se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu sofinancira
skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača in v okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev.
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Za nemoteno osnovno delovanje društev – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu društvu v
občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodelijo točke, skladno z Merili
za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Divača.
8. ŠPORTNE PRIREDITVE
V letu 2015 se izvedba športnih prireditev sofinancira skladno z Merili za izbor in sofinanciranje
programov športa v občini Divača in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.
9. ŠPORTNI OBJEKTI - NAČRTOVANJE, GRADNJA, POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE
ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu občine Divača
skladno z veljavnim proračunom za tekoče leto.

III. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
V proračunu občine Divača za leto 2015 se za sofinanciranje področja športa (programi športa,
vzdrževanje površin, investicije,.. ) zagotovijo finančna sredstva za naslednje namene in v naslednjem
obsegu (po posameznih proračunskih postavkah):
proračunska
naziv proračunske postavke
postavka
18050000
Programi športa - sred.za programe športa - razpis
18050001
Programi športa - športni dodatek
18050002
Programi športa-sred.za programe športa – razpis - preteklo
leto
1805003
Sredstva za delovanje športnih društev – najemnine,
uporabnine, obratovalni str.
180501
Vzdrževanje športnih objektov

obseg sredstev
v EUR
36.000,00
500,00
517,00
4.000,00
3.970,00

180516
180517
180519
160350
160353
160354
160355
531803
561601

Ureditev igrišča v KS Senožeče
Projekt "ŠPORTNIK LETA" (športnik Krasa in Brkinov)
Ureditev nogometnega igrišča
Igrišče v Dolnjih Ležečah
Igrišče v Potočah
Igrišče v Naklem
Športni park Divača
KS Vreme, Upravljanje in vzdrževanje športnih in drugih
objektov
KS Dolnje Ležeče, Urejanje (zunanjega) družabnega prostora

2.000,00
1.881,00
7.381,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
3.650,00
1.452,00

Nekatere postavke, predvsem investicije in vzdrževanje, vključujejo področje športa posredno (v
povezavi z drugimi področji).

IV.

DRUGA DOLOČILA

1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2015 se v celoti razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi
veljavnega Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača in Meril,
ki so sestavni delo Odloka. Upoštevajo se obsegi sredstev, ki jih je v proračunu za tekoče leto
sprejel Občinski svet. V javnem razpisu se objavi celotna kvota proračunskih sredstev,namenjenih
temu razpisu, pri čemer se opravi v postopku vrednotenja izračun vrednosti točke glede na celotna
razpisna sredstva.
2. Občina Divača lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem športnih
programov, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili
vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2014.
3. Za uresničitev izvajanja programov športa se bo izvedel javni razpis za izbiro izvajalcev programov
športa, na podlagi vlog vrhunskih športnikov se bo dodelil športni dodatek, za izvajanje športnih
prireditev se bodo sredstva za sofinanciranje športnih prireditev dodelila v okviru javnega razpisa.
4. V letu 2015 se bo izvajalo načrtovano vzdrževanje, posodabljanje in gradnja zunanjih in notranjih
športnih površin – objektov, skladno z sprejetim proračunom Občine Divača za leto 2015 in
zastavljenimi načrti ter v okviru koncesije za urejanje zelenih površin, v sodelovanju z društvi,
krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, ipd.
5. V primeru, da se ugotovi, da je na določenih postavkah iz utemeljenih razlogov manjša realizacija,
na drugih pa nastaja potreba po dodatnih sredstvih, se lahko sredstva prerazporejajo v okvirih
določil zakonodaje.
6. Strokovna komisja lahko v postopku pregleda in vrednotenja vlog, prispelih na javni razpis za izbiro
in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini Divača za leto 2015, izjemoma predlaga
županji občine Divača utemeljene predloge za drugačno vrednotenje sofinanciranja posamičnih
elementov programov kot je navedeno v Merilih.

7. Občina Divača načrtuje v letu 2015 nadaljnje sodelovanje pri projektu „Športnik Krasa in Brkinov”,
ki ga je v letu 2012 Športna zveza Sežana razširila na področje občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana. O načinu sodelovanja se bo Občina odločala sprotno glede na predlagane
plane vodilnega organizatorja.
8. Občina Divača bo v letu 2015 začela z novim način sofinanciranja vzdrževanja športnih objektov v
občini in uporabe notranjih ter zunanjih površin (objektov) za potrebe izvajanja športnih dejavnosti
(oddaja v najem, oddaja v upravljanje, sistem najemnin, uporabnin, zagotavljanja finančnih
sredstev izvajalcem športnih programov (športna društva,...), izvajanje storitev v okviru koncesijskih
dejavnosti urejanj zelenih površin,...) v okviru ureditve celotnega sistema upravljanja s
premoženjem lokalne skupnosti.

Številka: 671-0001/2015-2
Datum: _______________

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

