
          
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02, 15/03), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), 10. 
člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev in njegovimi spremembami in dopolnitvami  (Uradni list 
RS, št. 11/04 s spremembami in dopolnitvami ) in 8. ter 17.  člena Statuta Občine Gorenja 
vas – Poljane (Uradni list RS, št. 85/2013) je Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 
_____. redni seji,  dne _________ sprejel 
 
 

PROGRAM ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE  ZA LETO 2014 
 

1. člen 
 
Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014 zagotavlja, da bo Občina 
Gorenja vas – Poljane v občinskem proračunu za leto 2014 izvajalcem športnih programov 
namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev.  
 

2.  člen 
 
Iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane se za proračunsko leto 2014 zagotovijo sredstva:  
- za dejavnost izvajalcev letnega programa športa (proračunska postavka: 1805-151) se 

zagotovi  54.000,00 EUR 
- za športne objekte in investicije na področju športa (proračunska postavka: 1805-221, 

1903-125) se zagotovi 43.964,00 EUR.   
-  

3. člen 
 

1. Proračunska postavka 1805-151: Dejavnost izvajalcev letnega programa   
športa:  

 
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa, po deležih:  
I.    Športna vzgoja otrok in mladine  - 46% sredstev (24.840,00 EUR) 
- interesna športna vzgoja otrok in mladine  (58% sredstev –  14.407,00 EUR ) 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (42% sredstev 

– 10.433,00 EUR) 
II.   Kakovostni šport  - 14,5% sredstev (7.830,00 EUR) 
III.  Športna rekreacija  - 11% sredstev (5.940,00 EUR) 
IV.  Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov  - 1,5% sredstev (810,00 EUR) 
V.   Športne prireditve  - 14% sredstev (7.560,00 EUR) 
VI. Vrhunski šport – 6% sredstev(3.240,00 EUR) 
VII. Delovanje športnih društev  - 6% sredstev (3.240,00 EUR) 
 
1 % sredstev (540,00 EUR) za dejavnost izvajalcev letnega programa športa predstavlja 
rezerva.  
Višino in delitev sredstev iz rezerve na podlagi prošenj vsako leto posebej obravnava in 
določa Komisija za šport. Za delitev sredstev se upoštevajo prošnje izvajalcev, ki so 
navedeni v 3. členu pravilnika in ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena pravilnika.  
Morebitna neporabljena finančna sredstva znotraj vsebin programov športa se ustrezno  
porazdelijo po vsebinah programov športa v občini.   
Sredstva iz rezerve se delijo za namene:  
- za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je dosegel  izredni uspeh in se uvrstil v višji rang 

tekmovanja,  



- za organizacijo tekmovanja, ki je pomembno za občino in sredstva niso zajeta v 
finančnem načrtu,  

- za materialno pomoč pri izboljšanju pogojev dela v panogah, ki so perspektivne za 
občino,  

- za izredno izpopolnjevanje domačega strokovnega kadra,  
- drugo.  
Komisija za šport odobri sredstva rezerve po izpeljanem programu oz. izpeljani akciji 
izvajalca, le ti pa morajo komisiji posredovati ustrezna dokazila.   
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu 
za področje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. Vrednost programov je izražena 
v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih 
programih izvajalcev.  
 

2. Proračunska postavka 1805-221, 1903-125: Športni objekti in investicije na 
področju športa: (43.964,00 EUR) 

 
Višina in namen finančnih sredstev se določi v proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2014 in v načrtu razvojnih programov občine.  
 
Proračunska sredstva v letu 2014 se namenijo za:   
- Vzdrževanje športnih objektov (p.p. 221): 2.200,00 EUR,  
- Telovadnica Gorenja vas – novogradnja (p.p. 125): 41.764,00 EUR.   
 

4. člen 
 
Merila, kriteriji in normativi za vrednotenje programov športa v Letnem programu 
športu:  
 
Programi izvajalcev se točkujejo skladno s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v 
Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in njegovimi 
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 11/04 s spremembami in dopolnitvami) in 
spodaj določenimi merili.  
Društva oz. izvajalci programov športa, ki ne plačujejo najemnin za objekt, niso upravičeni do 
sofinanciranja objekta.  
 
                I.         ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
                1.        ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK  
 
                1.1.     Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
 
Sofinancira se:  

 Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:   
- najemnina objekta  

 Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira:  
           - 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je najmanj 10 in največ 20 otrok, 

 Za ostale športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci  
(v skupini je najmanj 12 in največ 20 otrok):  
- 60 ur strokovnega kadra,  
- 60 ur najemnine objekta. 

 
               2.        ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
 

2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:  
 



Skladno s pravilnikom se sofinancira: 
 Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira: najemnina objekta 
 Za izvajanje drugih 80 – urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 12 in  

največ 20 otrok:  
- 80 ur strokovnega kadra,  
- 80 ur najemnine objekta. 

 Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj:  
a) medobčinska šolska športna tekmovanja na nivoju Upravne enote Škofja Loka: 

sofinancira se strošek najugodnejšega prevoza, 
b) regijska in državna šolska športna tekmovanja:  

sofinancira se stroške najugodnejšega prevoza, prijavnina.  
 
 
 2.2.    Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 
 
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev.  
Sofinancira se:  

- število ur uporabe objekta,  
- strokovni kader, 
- materialni stroški programa.  

Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 
               3.      ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
 
 Interesna športna vzgoja mladine:  
 
Skladno s pravilnikom se sofinancira: 
  - strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 
12 in največ 20 mladih.  
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 
   3.2.     Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:  
 
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev.  
Sofinancira se:  

- število ur uporabe objekta,  
- strokovni kader.  

Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 

II. KAKOVOSTNI ŠPORT  
 
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev.  
Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do 320 ur letno.  
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
  
 
 
 
 



III. ŠPORTNA REKREACIJA  
 
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev.  
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar zaradi javnega interesa 
po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost se sofinancira iz občinskega 
proračuna sledeče:   

 največ 80 ur strokovnega kadra / skupino, le starejšim občanom od 65 let starosti, 

 največ 80 ur najemnine objekta / skupino. 
V skupini mora biti vsaj 12 udeležencev. 
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 
 

IV. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV  
 
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti 
izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika. 

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev.  
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 

V. ŠPORTNE PRIREDITVE  
 
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih prireditev na ravni občine, 
medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni.  
Prireditve, ki se vrednotijo, se morajo izvajati na območju Občine Gorenja vas – Poljane.  
Športne prireditve morajo izpolnjevati pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju 
programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev.  
Prireditve se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
V letu 2014 se bodo sofinancirale prireditve, ki so pomembne za Občino Gorenja vas – 
Poljane (če bo izvajalec kandidiral na javni razpis):  
 

1) Pomembne prireditve za občino (Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, 
Kolesarska dirka Poljane-Stari Vrh, Visoški tek, Ržkov memorial, 
Kolesarska dirka Javorč, Hotaveljska grča, Pohod na Blegoš,  Pohod na 
Bevkov Vrh, KBK – gorski tek na Blegoš, Kolesarska dirka na Pasjo 
Ravan…) in druge prireditve, ki jih Komisija za šport na osnovi utemeljitve 
izvajalcev uvrsti med pomembne.  

2) Občinska prvenstva (veleslalom, slalom, šah, nam. tenis, badminton, mali 
nogomet, kros, tenis, balinanje, kolesarstvo, floorball…) - dodatnih 100 
točk za organizatorje, ki organizirajo prireditev na državnem nivoju, 
istočasno pa organizirajo občinsko prvenstvo.  

3) Obletnice društev – 50 točk.   
 

VI. DELOVANJE ŠPORTNIIH DRUŠTEV  
 

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje in funkcionalne stroške.  
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Gorenja vas – Poljane, s plačano članarino (0,5 točk/član).  

 



VII. 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.  
Sofinancira se objekt in strokovni kader do največ 1200 ur letno.  
 
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.  
 

5. člen 

 

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane, bo župan 
objavil javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane.  

         

 

                                                                                             ŽUPAN  

        Milan Čadež 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE        
Poljanska cesta 87  
4224 Gorenja vas  
 
 
Štev.: 671-03/2013-01 
Datum: 12. 11. 2013 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 
 
Zadeva: PREDLOG PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE  
    ZA LETO 2014   
 
1. Razlogi za sprejem Letnega programa športa:  
 
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02-
ZGO-1 in 15/03-ZOPA) se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki 
se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa, ki določa programe 
športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorenja vas – 
Poljane.  
Letni program športa na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa v 
športu s sofinanciranjem programov športa.  
S sprejemom Programa športa za leto 2014 se Občina Gorenja vas – Poljane zavezuje, da 
bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju.  
 
2. Cilji:   
 
Cilji Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014 so: 

- operacionalizacija zakonskih določil in Pravilnika o vrednotenju programov športa v 
Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev s 
spremembami in dopolnitvami,  

- uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov iz občinskih 
proračunskih sredstev z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe 
športa, 

- zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev športnih programov in s tem 
spodbujanje športne dejavnosti v občini.  

 
3. Finančne posledice:  
 
V občinskem proračunu je lokalna skupnost že do sedaj namenjala sredstva za programe 
športa. Sprejem in potrditev Letnega programa športa zato v ničemer ne spreminja 
dosedanjega načina sofinanciranja  le-teh. 
 
 
Pripravila:         Župan: 
Anja Hren                Milan Čadež 
                                                        
 
Priloga: Letni program športa  
 

 

 


