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OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

ZADEVA:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRPELJE-KOZINA ZA LETO
2021

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Vasja Valenčič, občinska uprava
Pravna podlaga: Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št.
51/2015), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 4. člena Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 17/2018)
in proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020)
Namen: Obravnava in sprejem
Finančne posledice: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto
2021.
Obrazložitev: Zakon o športu v svojem 7. členu določa, da se izvajanje športnih programov na
lokalni ravni določi z letnim programom. V Letnem programu športa v Občini Hrpelje – Kozina
za leto 2021 so vključene vse vsebine ter strokovne in razvojne naloge, ki so pomembne za
šport v Občini Hrpelje – Kozina. Letni program 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 za leto 2021.

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina bosta objavljena
javna razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2021 in
razpis za tekoče vzdrževanje športnih objektov.
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem sklep v predloženem besedilu.
Priloge:
- Letni program športa za 2021
- Predlog sklepa
Vložiti:
- Arhiv sej OS
- V zadevo
Pripravil:
Vasja Valenčič
Občinska uprava

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
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Predlog sklepa
Številka: 671-2/2021-2
Datum:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015), 7. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 17/2018) in proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020) je Občinski svet Občine HrpeljeKozina na _________ redni seji z dne ______________ sprejel
SKLEP
1. člen
Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2021.

2. člen
Ta sklep velja takoj.

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
1. pripravljavcu gradiva
2. Občinska uprava - proračun
Vložiti:
Zbirka dokumentarnega gradiva

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015), 7. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 17/2018) in proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020) je Občinski svet Občine HrpeljeKozina na _________ redni seji z dne ______________ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRPELJE – KOZINA ZA LETO 2021
I.

UVOD

Letni program športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg
in potrebna finančna sredstva.
Z letnim programom športa tako Občinski svet določi skupine programov športa, ki bodo
sofinancirane iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu.
Z javnima razpisoma za zbiranje prijav za programe športa in za tekoče vzdrževanje športnih
objektov, ki se bodo financirali iz proračunskih sredstev, bo zagotovljena možnost prijave vsem
zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost obravnave izvajalcev. Razpisa objavi občinska
uprava Občine Hrpelje – Kozina. Podlaga za izbor programov je Odlok o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Hrpelje - Kozina, katerega sestavni del so tudi Merila, pogoji in
kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina, tam so tudi merila
in kriteriji za javni razpis za tekoče vzdrževanje športnih objektov. Z vsakim izbranim
izvajalcem bo sklenjena pogodba.
II.

CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2021

 na področju športne vzgoje
o Zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih
otrok do srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju.
 na področju športne rekreacije
o Povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije.
o Omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov v centru in na
podeželju.
 na področju kakovostnega športa
o Vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje omogočiti
sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
o Dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane s
kategorizacijo športnika državnega ali mladinskega razreda.

o Klubom in društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti
brezplačno uporabo objektov.


na področju vrhunskega športa
o pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri
sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim
boljše pogoje za delo.

 pri razvojnih in strokovnih nalogah
o zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov,
o zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega
časa v občinskem glasilu in z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.
 na področju športnih objektov
o zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa,
o zagotavljati uporabo telovadnice za programe v javnem interesu in s tem definirati
pogoje za izvajanje teh programov,
o vzdrževati nogometno igrišče z umetno travo.

III.

OBSEG SREDSTEV

V proračunu za leto 2021 so zagotovljena
področjem v naslednjih postavkah:
Zap. št.
1
2
3

sredstva, namenjena posameznim športnim

ZNESEK V €
49.000,00 €
12.600,00 €
34.500,00 €

4

NAMEN
Financiranje programov športa po razpisu
Tekoče vzdrževanje športnih objektov po razpisu
Tekoče in investicijsko vzdrževanje in
upravljanje športne dvorane
Sofinanciranje prireditve MTB Slavnik

5

Vzdrževanje nogometnega igrišča z umetno travo

576,00 €

6

Sofinanciranje prireditve X-tek

1.000,00€

7

Šport - promocija

5.000,00€

8

Prireditev »Športnik Krasa in Brkinov«

SKUPAJ

IV.

3.000,00 €

800,00 €
106.476,00€

OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE

OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS, obsega Letni program športa v Občini
Hrpelje- Kozina naslednje vsebine:
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE → sofinancira se
v deležu 26% vrednosti razpisa,
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
predšolske otroke,
šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
dijake in študente,
otroke in mladino s posebnimi potrebami,
ki je razdeljen na:

1.1.Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 16%
oziroma7.761,60 EUR
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok spekter športnih dejavnosti: od
obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih programov
otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez. Temeljni namen
športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da postane otrok

oz. mladostnik gibalno izobražena osebnost. Ukrep, ki ga je potrebno upoštevati, je zagotoviti
vsaj dve uri kakovostno vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake.
Obseg in kakovost športne dejavnosti za celotno populacijo otrok ter za velik delež mladine sta
zelo pomembna dejavnika, saj vplivata na zdrav razvoj, oblikovanje zdravega življenjskega
sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine.

1.2.Programi, ki se izvajajo v zavodih VIZ 3% oz 1.455,30 EUR

Obseg in kakovost športne dejavnosti za celotno populacijo otrok ter za velik delež mladine sta
zelo pomembna dejavnika, saj vplivata na zdrav razvoj, oblikovanje zdravega življenjskega
sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine.
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so; Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec, in drugi (športna šola). V programe in tečaje se letno vključuje 10-20
predšolskih otrok.
1.3. Šolska športna tekmovanja 4% JR oziroma 1.940,40 EUR.
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na
medobčinski, področni in državni ravni.
Sofinanciranje se izvrši na podlagi pogodbe o sofinanciranju, v okviru zagotovljenih sredstev
v vsakokrat veljavnem proračunu, ko šola posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem
tekmovanju in stroških le-tega. Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo so prevoz in kotizacije
oz. prijavnine.
1.4.Občasni športni programi 3% oziroma 1.455,30 EUR
Gre za športne programe, ki jih izvajajo društva, vendar se njihovi programi ne izvajajo v
celoletnem obsegu 30-ih tednov letno, kot je predvideno v celoletnih športnih programih
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI
IN VRHUNSKI ŠPORT → sofinancira se v deležu 58% vrednosti razpisa
oziroma 28.135,80 EUR
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarja okoli 120 -150 otrok, mladine ki
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih
tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev.
2.1.Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih
športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
V dani sklop spadajo programi v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in
interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno
pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki.
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT → sofinancira se v deležu 4 %
vrednosti razpisa oziroma 1.940,40 EUR
3.1.Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih
in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne
rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
3.2.Vrhunski šport
Je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
4. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORT INVALIDOV → sofinancira
se v deležu 3% vrednosti razpisa oziroma 1.455,30 EUR
4.1.Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega
tedenskega in letnega prostega časa ljudi in ima na posameznika veliko pozitivnih vplivov.
5. ŠPORT STAREJŠIH → sofinancira se v deležu 3% vrednosti razpisa oziroma
1.455,30 EUR
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti. Pod skupinsko gibalno vadbo starejših spadajo programi, ki predstavljajo različne
oblike celoletne gibalne vadbe.
6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU → sofinancira se v deležu
2% vrednosti razpisa oz 970,20 EUR
6.1.Izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja so
v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja

izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
7. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU →sofinancira se v deležu 2% vrednosti
razpisa oziroma 970,20 EUR
7.1.Delovanje na lokalni ravni, organiziranost in število vadečih oziroma članov s plačano
članarino
Kriteriji za delovanje na lokalni ravni, organiziranost in število vadečih oziroma članov s
plačano članarino.
7.2.Delovanje občinski športnih zvez 1% skupnih sredstev za sofinanciranje programov
športa
Športni zvezi Občine Hrpelje - Kozina, pripada 1% zagotovljenih sredstev v vsakokrat
veljavnem proračunu Občine Hrpelje – Kozina, namenjenih sofinanciranju programov športa.
Obrazložitev:
Metoda razdelitve sredstev: Za programe športa v Občine Hrpelje – Kozina je v veljavnem
proračunu namenjenih 49.000 EUR. Za delovanje športne zveze se predvidi 1% sredstev. Ostale
deleže se preračunava od celote – 1%, torej 48.510,00 EUR.
8. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA →sofinancira se v deležu
2% vrednosti razpisa oziroma 970,20 EUR
8.1.Športne prireditve
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva, pomembne pa so
tudi za razvoj in negovanje športne kulture.
V.

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Občina Hrpelje - Kozina zagotavlja izvajalcem letnega
programa športa, ki so izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa
v Občini Hrpelje – Kozina, uporabo športnih objektov, ki so v upravljanju občine. Športne
objekte, ki so v upravljanju Občine Hrpelje - Kozina, lahko na podlagi javnega razpisa in
programa športa najamejo tudi izvajalci športnega programa kakovostni šport.
Občina Hrpelje – Kozina bo oblikovala tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina za posamezno leto. V
letu 2021 je za ta razpis namenjenih 12.600,00 EUR.
VI.

DRUGA DOLOČILA

1. Na osnovi sprejete spremembe Letnega programa športa v Občini Hrpelje- Kozina, bo
županja ponovno objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini
Hrpelje- Kozina za leto 2021.
2. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti se v celoti razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav za športne programe
na podlagi veljavnega odloka in meril.
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ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

