
 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 20/2017) ter 8. in 17. člena 
Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 85/2013, 48/2015; 31/2017) je Občinski svet Občine Gorenja 
vas - Poljane na svoji ___ seji, dne, __________ sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2018 

 

1. člen 
(vsebina) 

Občina Gorenja vas – Poljane (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi 
proračuna, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Pravilnika o postopku in merilih za 
sofinanciranje LP (v nadaljevanju: Pravilnik) z Letnim programom športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018 
(v nadaljevanju: LPŠ) določi:  

 vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2018 sofinancirajo iz občinskega proračuna,  
 višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa,  
 način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja. 
 

2. člen 
(izvajalci LPŠ) 

V proračunu občine se v letu 2018 zagotovijo sredstva za področja športa, ki jih izvajajo izvajalci LPŠ iz 3. člena 
Pravilnika in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 4. členu Pravilnika. 
 

3. člen 
(področja športa) 

V letu 2018 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednja področja športa: 
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): 
1.1.1.  Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju, 
1.1.2.  Dodatna športna ponudba v osnovnih šolah, 
1.1.3.  Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino, 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni): 
1.2.1.  Celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
1.2.2.  Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 
1.2.3.  Celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 
1.2.4.  Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 

1.3. Kakovostni šport (KŠ): 
1.3.1.  Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 
1.3.2.  Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda. 

1.4. Športna rekreacija (RE): 
1.4.1.  Celoletni športnorekreativni programi. 

1.5. Šport starejših (ŠSta): 
1.5.1.  Skupinska gibalna vadba starejših. 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI: 
2.1. Telovadnica Gorenja vas: novogradnja, 
2.2. Vzdrževanje športnih objektov, 
2.3. Kopališče Škribovc. 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
3.1. Izpopolnjevanje strokovnih kadrov. 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
4.1. Delovanje športnih društev. 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE 
5.1. Prednostne športne prireditve, pomembne za občino: 



 

o Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, Pokal 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, Švicbol, Pokal Poljanskih puklov. 

5.2. Druge športne prireditve občinskega pomena.  
 

4. člen 
(obseg področij športa) 

Športni programi in področja iz 3. člena LPŠ se sofinancirajo: 

 Športni programi (točka 1.), razvojne dejavnosti (točka 3.), organiziranost v športu (točka 4.) in športne 
prireditve (točka 5.) po določbah Pravilnika in v obsegu določenem v 6. členu, 

 Športni objekti in površine za šport v naravi (3. člen; tč. 2.) v obsegu določenem v 6. členu. 
 

5. člen 
(posebna določila) 

V letu 2018 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna določila: 

 razvrščanje športnih panog, programov in izvajalcev LPŠ se v letu 2018 ne opravi; vse panoge, programi in 
izvajalci LPŠ se razvrstijo v isto kakovostno skupino. 

 določba Pravilnika o minimalnem številu dejavnih tekmovalnih skupin (Splošni pogoji vrednotenja področja 
športnih programov; tekmovalni športni programi, 2. alinea) se v letu 2018 ne upošteva! 

 pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri športnih programih: šolska 
športna tekmovanja in dodatna športna ponudba v OŠ ne upošteva. 

 v razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1) se vsakemu izvajalcu prizna: 

 ŠVOM prostočasno: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: do 5, do 15 in do 19 let, 

 ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11, 

 ŠVOM usmerjeni: največ en (1) program v starostnih skupinah: 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,  

 KŠ: največ en (1) program, 

 RE: največ pet (5) programov, 

 ŠSta: največ dva (2) programa. 

 izvajalcem, ki nimajo usposobljenega in/ali izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se število točk za 
strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000. 

 izvajalcem, ki za izvedbo športnih programov uporabljajo brezplačne športne objekte oziroma ne predložijo 
potrdila o najemu (uporabi) športnega objekta za vadbo, se število točk za športni objekt za takšne programe 
korigira s faktorjem 0,000. 

 izvajalcem, katerih udeleženci tekmovalnih športnih programov dosegajo športne rezultate za društva, ki imajo 
sedež izven občine, se število točk za takšne programe korigira s faktorjem 0,500. 

 izvajalci, ki v letu 2017 niso izpolnili vseh določil pogodbe o sofinanciranju LPŠ (neizvedeni športni programi), z 
enakimi športnimi programi ne morejo kandidirati na razpisu. 

 pri vrednotenju šolskih športnih tekmovanj se upoštevajo samo tekmovanja, ki so razpisana v reviji Informator 
2017/18 – Šport mladih. 

 izvajalci športnih programov planinske dejavnosti (pohodi, izleti, vzponi, tabori in podobno) morajo ob prijavi 
obvezno priložiti natančen program planiranih pohodov. Programi bodo ovrednoteni v dejanskem obsegu, 
vendar največ do 60 ur letno za vsako prijavljeno skupino. 

 pri izpopolnjevanju strokovnega kadra (3. člen; tč. 3) se vsakemu izvajalcu prizna največ toliko udeležencev 
programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2018 priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se 
sofinancira strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc, ki so bili izvedeni v 
obdobju: 1. maj 2017 – 31. marec 2018). 

 športna društva, ki delujejo v OŠ, niso upravičena do sredstev za delovanje športnih organizacij. 

 pri športnih prireditvah (3. člen; točka 5.) se najprej upoštevajo vse prijavljene prednostne športne prireditve 
(3. člen; točka 5.1). Komisija prireditve ovrednoti na osnovi Pravilnika (preglednica št. 14) in za vsako izbrano 
posebej določi korekcijski faktor.  

 pri drugih športnih prireditvah občinskega pomena (3. člen; točka 5.2) Komisija s primerno utemeljitvijo odloči 
o posebnih primerih športnih prireditev, vendar potrdi se največ deset (10) najbolje ovrednotenih prireditev. 

 
 
 



 

6. člen 
(višina proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2018 in sicer: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI p. p. sredstva v % v % (abs.) 

ŠVOM prostočasno: zavodi VIZ 

151 

6.500,00 € 9,85% 0,20% 

ŠVOM prostočasno: društva                                     
29.550,00 € 44,77% 0,90% 

ŠVOM usmerjeni: društva  

kakovostni šport: društva 7.500,00 € 11,36% 0,23% 

športna rekreacija šport starejših: društva 6.500,00 € 9,85% 0,20% 

izpopolnjevanje v športu 950,00 € 1,44% 0,03% 

delovanje športnih društev 6.000,00 € 9,09% 0,18% 

športne prireditve lokalnega pomena 9.000,00 € 13,64% 0,27% 

SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA (javni razpis): 66.000,00 € 100,00% 2,01% 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT p. p. sredstva v % v % (abs.) 

telovadnica Gorenja vas: novogradnja PROJEKTI 125 2.000,00 € 0,06% 0,06% 

telovadnica Gorenja vas: novogradnja  135 3.205.975,00 € 99,51% 97,52% 

vzdrževanje športnih objektov 221 5.690,00 € 0,18% 0,17% 

KOPALIŠČE Škribovc 226 8.000,00 € 0,25% 0,24% 

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: 3.221.665,00 € 100,00% 97,99% 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA: 3.287.665,00 €   100,00% 
 

7. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina bo sredstva za izvedbo področij športa po LPŠ (3. člen) zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za sofinanciranje: športnih programov (točka. 1.1. – 1.5.), usposabljanje in izpopolnjevanja v športu 
(točka. 3.), delovanja športnih društev (točka 4.) in športnih prireditev (točka 5.1.-5.2.):  

 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.  

 sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi (tč. 2.1. – 2.3.): 
 na podlagi potrjenega proračuna občine in/ali podpisane pogodbe z upravljavcem objekta. 

 

8. člen 
(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2018 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika izvedla postopke v 
zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2018. 
 

9. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

Komisija spremlja izvajanje LPŠ. Če Komisija med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ 
ne bodo porabila, v interesu športa pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.  
 

10. člen 
(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2018. 
 

11. člen 
(vsebinska povezanost) 

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2018, se uporabljajo določila Pravilnika. 
 

12. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini za leto 2018 začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu. 
 
Številka: 671-01/2018- 
Datum:                                        Občina GORENJA VAS – POLJANE 

                                  Milan ČADEŽ, župan 


