Na podlagi 4. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/2017), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 26/2014), 7. člena Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo
občine Loška dolina št. 121) in 20. člena Statuta občine Loška dolina (Uradno glasilo
občine Loška dolina št. 62 – UPB 1 in št. 88) je občinski svet občine Loška dolina na
svoji 19. redni seji dne 25.01.2018 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018

1. člen
Letni program športa v občini Loška dolina za leto 2018 zagotavlja, da bo občina Loška
dolina v občinskem proračunu za leto 2018 izvajalcem športnih programov namenila
določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz
javnih sredstev.
2. člen
V proračunu občine Loška dolina, na proračunski postavki 18010 je za proračunsko leto
2018 predvidenih 35.500,00 EUR za programe športa.
Na proračunski postavki 18013 - vzdrževanje in gradnja športnih objektov je za
proračunsko leto 2018 predvidenih 994.928 EUR za vzdrževanje in gradnjo športnih
objektov in sicer:
- vzdrževanje zunanjega športna parka pri OŠ v Starem trgu
2.500,00 EUR;
- vzdrževanje smučišča Ulaka
9.000,00 EUR;
- izgradnja igrišča za mali nogomet
33.500,00 EUR;
- gradnja večnamenske športne dvorane
949.928,00 EUR.
Sofinancira se vsebina programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen

1. ŠPORTNI PROGRAMI

24.000,00 EUR

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
10.400,00 EUR
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok
spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega
obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za
otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso
del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ (razen programa pod točko c).
1.1.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
1.1.1.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo skozi celo leto; ločeno
za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih
pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

300,00 EUR

Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe
športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa.

b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

3.700,00 EUR

Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
programe športa.

c) Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih
otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
programih nacionalnih panožnih športnih zvez

4.000,00 EUR

Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine
so programi za udeležence, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih
panožnih športnih zvez in so mlajši od 12 let in niso registrirani v okviru kategorizacije
OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru nacionalne panožne športne zveze.

d) Šolska športna tekmovanja

1.000,00 EUR

Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo šolskih ekip in posameznikov na
organiziranih tekmovanjih.

e) Prostočasna športna vzgoja mladine

1.400,00 EUR

Je športna dejavnost mladih od 15. do 25. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
programe športa.

1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
5.850,00 EUR
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.
1.3.1 PROGRAMI ŠPORT. VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, so
sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne
športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo
status športnika mladinskega in perspektivnega razreda (MLR, PR).
1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT
2.600,00 EUR
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih
tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih
potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ oz. OKS-ZŠZ.
1.4.1 UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA
ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje
število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega
okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultatov skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika
državnega razreda (DR).
1.7 ŠPORTNA REKREACIJA

4.150,00 EUR

Športna rekreacija (RE) občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa.
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 15 let) in

družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

1.7.1 CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
2.900,00 EUR
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 60 ur letno, ter predstavljajo
najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
1.7.2 CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI ZA VADBENE SKUPINE, KI
TEKMUJEJO V URADNIH TEKMOVALNIH PROGRAMIH NACIONALNIH PANOŽNIH
ŠPORTNIH ZVEZAH
1.250,00 EUR
Celoletni športnorekreativni programi za vadbene skupine so programi za udeležence, ki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez in so starejši od
50 let in niso registrirani v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru nacionalne
panožne športne zveze.

1.8 ŠPORT STAREJŠIH
1.000,00 EUR
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad
doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena
družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
1.8.1 SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH

800,00 EUR

Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 60 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v
naravi in v urbanem okolju.
1.8.2 ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE
DRUŽINE
200,00 EUR
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 60 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. V kolikor za ta program ne bo
prijav na razpis se planirana sredstva razporedijo na program 1.8.1.

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

400,00 EUR

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
2.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
V ŠPORTU
400,00 EUR
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi
izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) 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 (ločeno za programe usposabljanja in
izpopolnjevanja).

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.750,00 EUR

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri
s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa.
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

3.750,00 EUR

Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z
LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

3.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da
se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na
lokalni ravni.
3.1.1.1.
Delovanje športnih društev na lokalni ravni
1.850,00 EUR
3.1.1.2.
Delovanje športnih zvez na lokalni ravni
1.900,00 EUR

4.ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 7.350,00 EUR
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na
promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in
pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
4.1 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
7.350,00 EUR
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične
športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne
kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva
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LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2018 - JAVNI RAZPIS
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1.1

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

10.400,00 EUR

1.3

ŠVOM USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

5.850,00 EUR

1.4

KAKOVOSTNI ŠPORT
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1.8

ŠPORT STAREJŠIH
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2.
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400,00 EUR

2.1

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU

400,00 EUR

3.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
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3.1
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4.
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SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA

35.500,00 EUR

