
 
 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
OBČINSKI SVET 
Štefanov trg 9 
8333  SEMIČ 
 
Gradivo za 4. redno sejo občinskega sveta v februarju 2019 – k točki 8 dnevnega reda 
 

 

 
Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina@semic.si  

Številka: 671-01/2019-1 

ZADEVA: Obravnava in sprejem Letnega programa športa v Občini Semič za leto 2019 
 

I. PREDLAGATELJ 
Občina Semič  
Pripravljavec gradiva: Višja svetovalka za družbene dejavnosti 

II. VRSTA POSTOPKA 
Enofazni 

 
III. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM 

- Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. list RS, št. 29/17) 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 

(ReNPŠ14-23, Ur. list RS, št. 26/14), 
- Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič (Ur. 

list RS, št. 9/2018), 
- Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2018 (Ur. list RS, št. 8/2018). 

 
IV. RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA 

Sprejem Letnega programa športa Občine Semič za leto 2019 (v nadaljevanju LPŠ) je nujen na podlagi 
ZŠpo-1 in obvezen skladno z 7. členom Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Semič, saj predstavlja podlago za objavo Javnega razpisa za sofinanciranje športnih 
programov v Občini Semič za leto 2019. 

V. CILJI IN NAČELA 
Resolucija nacionalnega programa športa (v nadaljevanju: NPŠ) med drugim opredeljuje tudi strukturo 
izdatkov za letne programe športa, katero smo pri pripravi predloga letnega programa športa tudi 
upoštevali. Ker določenih programov na ravni lokalne skupnosti Občina Semič ne more sofinancirati 
zaradi omejitev v zakonu (npr. obštudijske športne dejavnosti), nekaterih pa zaradi neizpolnjevanja 
osnovnih pogojev sploh nima smisla razpisati (npr. vrhunski šport – trenutno v občini nimamo športnika, ki 
bi imel kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije), smo za predlagane odstotkovne deleže teh 
programov povišali druge programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športne prireditve). 
Pri pripravi predloga LPŠ2019 smo, na podlagi realizacije lanskoletnega LPŠ, upoštevali tudi druge 
dejavnike, kateri so aktualni na lokalni ravni, predvsem interes javnosti za izvedbo ter možnosti izvajanja 
posameznih programov,  

Na podlagi sprejetih LPŠ smo pretekla leta razpisovali sredstva za izvedbo programov kvalitetnega 
preživljanja prostega časa mladih, katera so bila porabljena za organizacijo Športnega poletja, njegov 
zaključek, nekaj let pa tudi za izvedbo poletne nogometne šole. Ker po NPŠ takšni programi oz. projekti 
spadajo v Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, smo v letošnjem LPŠ sredstva, katera smo v 
preteklosti namenjali kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih preusmerili v športni program 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter bodo namenjena izvedbi programov za otroke in mladino 
v počitnicah in pouka prostih dnevih.  



Že vrsto let na razpis za sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami nismo 
prejeli nobene prijave, zato tega programa v LPŠ2019 ne vključujemo. Sredstva, namenjena 
usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu v LPŠ zmanjšujemo, saj so objave aktualnih 
izobraževanj s strani nacionalnih panožnih zvez v letu 2019 omejene samo na nogomet. Sredstev za 
šport starejših ne umeščamo v LPŠ, saj v občini nimamo kadra, ki bi rekreacijo za starejše (skupine 
starejših nad  65 let) lahko izvajal, zato pa se povišujejo sredstva za športno rekreacijo. 

V investicijskem delu LPŠ predstavlja največji delež investicija v nadkritje balinišča v Semiču, katere 
predračunska vrednost znaša 68.403,00 eur. S to investicijo smo se prijavili tudi na razpis za nepovratna 
sredstva Fundacije na šport. V kolikor bomo s prijavo uspešni, bomo investicijo izvedli do konca leta 
2019. 

VI. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Finančne posledice sprejetja LPŠ pričakujemo v višini z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2019 
zagotovljenih sredstev  na postavki PP 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti (102.653,00 EUR).  

VII. PREDLOG SKLEPA 
Občinskemu svetu Občine Semič predlagamo, da obravnava priloženo gradivo, o njem razpravlja in 
sprejme naslednji 

S K L E P:  

Občinski svet Občine Semič sprejme Letni program športa Občine Semič za leto 2019 v 
predlagani vsebini. Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Semič.  

 

Pripravili:         Predlagateljica: 
Sonja Ličen Tesari                    Polona Kambič, županja 
Beti Pintarič     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017, ZŠpo-1), Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. list RS, št. 26/2014), Odloka o postopkih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič (Ur. list RS, št. 9/2018) in Odloka o proračunu 
Občine Semič za leto 2018 (sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Semič dne 27.2.2019)  je 
Občinski svet Občine Semič na ___. redni seji dne, ____, sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2019 
 

I. UVOD 

V skladu ter na podlagi 13.čl. ZŠpo-1 se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki 
se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program športa v Občini 
Semič (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2019 zagotavlja, da bo Občina Semič v Odloku o proračunu Občine 
Semič za leto 2019 izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev za 
izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se zato financirajo iz javnih sredstev. Prav tako 
LPŠ zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za povečanje kvalitete obstoječe športne 
infrastrukture, kot tudi za zagotavljanje nove športne infrastrukture v Občini Semič. 
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto, zato v 
Občini Semič na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim ciljem: 

- dviganje športne ozaveščenosti prebivalstva ter vključevanje čim večjega števila občanov vseh 
starostnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti; 

- zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne 
športne vzgoje otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športne rekreacije; 

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na področju občine, ki bodo omogočali 
kakovostno in celostno izvedbo tako organiziranih športnih programov kot tudi izvajanje 
individualne športne rekreacije. 

 
II. OPIS PROGRAMOV LPŠ GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 

 
1.1. PROSTOČASNI in CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI  

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
Športni programi: Zlati sonček in Nacionalna sokolska športna šola – program miška ELI, 
Mali sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec ter programe športnih dejavnosti, ki jih 
izvajajo športna društva in drugi izvajalci. 
 

1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati (tečaji plavanja za učence 2. in 
3. razredov devetletke), Planinska orientacija, Mladina in gore, Športna orientacija, 
Športno plezanje, Šola nogometa, medšolska športna tekmovanja, aktivnosti v času 
zimskih, jesenskih in novoletnih športnih počitnic ter programe, ki jih izvajajo športna 
društva in drugi izvajalci.  
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je določeno v 
Odloku o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič 
(Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ). Sofinancirajo se programi športne 
dejavnosti na OŠ, za katere se organizirajo tekmovanja na nivoju občine Semič. 
 

1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip in posameznikov na 
organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.  

1.3. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH 
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v 
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. 

 
 



2. Športna  vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
Športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih, in sicer izvajanje pripravljalnega programa za 
otroke med 6 in 11 let starosti ter izvajanje tekmovalnega programa za otroke in mladino od 12 
do 19 let. 

2.1. Športna vzgoja otrok in mladine – PRIPRAVLJALNI CELOLETNI PROGRAMI 
Športni programi otrok in mladine, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme. 

2.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – TEKMOVALNI 
PROGRAM VADBE 
Športni programi otrok in mladine, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog 
(kolektivni in individualni športi).  
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je določeno v Odloku o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič (Merila, pogoji in 
kriteriji za vrednotenje LPŠ). 

 
3. Kakovostni šport 

V program kakovostnega športa so vključene ekipe in posamezniki na območju Občine Semič, ki 
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.  
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je določeno v Odloku o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič (Merila, pogoji in 
kriteriji za vrednotenje LPŠ). 

 
4. Šport invalidov 

Na področju športa invalidov se sofinancira programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju 
gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom.  
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je določeno v Odloku o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič (Merila, pogoji in 
kriteriji za vrednotenje LPŠ). 

 
5. Športno rekreativna dejavnost odraslih 

Športni programi odraslih, katerih cilj je aktivno in prijetno preživljanje prostega časa. V okviru 
športne rekreacije se sofinancirajo programi s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih 
panogah za odrasle občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci. 
 
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je določeno v Odloku o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič (Merila, pogoji in 
kriteriji za vrednotenje LPŠ). 

 
6. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Usposabljanje in izpopolnjevanje kadra v sklopu programov, katere izvajajo Nacionalne panožne 
športne zveze (NPŠZ) in so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih 
organih NPŠZ. Programi se ločeno izvajajo za usposabljanje in ločeno za izpopolnjevanje. 

 
7. Delovanje športnih društev 

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo sredstva za osnovno delovanje športnih društev 
tako, kot je določeno v Odloku o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Semič (Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ).  

 
8. Športne prireditve 

Športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti Občine Semič. Zato 
bomo sofinancirali organizacijo športnih tekmovanj, športnih prireditev ob jubilejih, tekmovanj za 



regionalna in državna prvenstva, tekmovanj za slovenski pokal ali memorial ter druge večje 
športne prireditve s številčno udeležbo (turnirje, mitinge in podobno).  

 
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne prireditve v športu tako, kot je določeno v 
Odloku o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Semič (Merila, 
pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ). Občina Semič bo z namenom promocije semiškega športa 
spodbujala udejstvovanje čim večjega številka semiških športnikov na športnih prireditvah in 
tekmovanjih. 

 
9. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov 

Iz proračunskih sredstev lokalne skupnosti se sofinancira tekoče vzdrževanje športnih objektov 
lokalnega pomena in financira posodabljanje športne infrastrukture v Občini Semič. 

 
9.1. Vzdrževanje javnih športnih objektov 

Sofinanciranje tekočega vzdrževanja športnih objektov se izvaja iz sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za to področje. Sofinancira se redno tekoče vzdrževanje pokritih 
kot tudi nepokritih vadbenih površin ter obnova športne opreme na posameznih športnih 
objektih, ki so v lasti Občine Semič. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo 
sredstva za pokrivanje materialnih stroškov delovanja športnega objekta.  

9.2. Investicije v športne objekte in infrastrukturo 
Investicije v športne objekte in infrastrukturo bodo opravljene skladno s sprejetim 
proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov. 

9.3. Vzdrževanje drugih športnih objektov in objektov namenjenih za športne dejavnosti 
Sofinanciranje tekočega vzdrževanja in sofinanciranje investicij v športne objekte in 
objekte, ki so namenjeni športnim dejavnostim, ki so v lasti in upravljanju društev 
(dvorane, površine za izvajanje športnih dejavnosti, planinske koče, …) 

 
III. PREGLED NAMENOV LPŠ GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE 

Višina sredstev za šport in športno infrastrukturo je določena v veljavnem proračunu Občine Semič za 
leto 2019. 
 
Predlagamo, da se v letu 2019 sofinancirajo naslednje vsebine, in sicer v zneskih: 
 
1. Športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) 8.500,00 
3. Športna  vzgoja otrok in mladine v športnih društvih (ŠVOM usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport) 

 
7.000,00 

4. Kakovostni šport 700,00 
5. Šport invalidov 300,00 
6. Športno rekreativna dejavnost odraslih (rekreacija) 1.500,00 
8. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 550,00 
9. Delovanje športnih društev 3.500,00 
10. Športne prireditve 2.700,00 
14. Gradnja in vzdrževanje športnih objektov: 
              13.1. Vzdrževanje javnih športnih objektov 
              13.2. Investicije v športne objekte in infrastrukturo 
              13.3. Vzdrževanje drugih športnih objektov in objektov namenjenih za 
športne dejavnosti 

77.903,00 
9.000,00 

68.403,00 
500,00 

 
IV. DRUGE DOLOČBE 

 
1. Občina Semič lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri katerih se 

na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz 
Pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2018. 

2. Sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in 
izbora ter vrednotenja programov po Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Semič. 



3. Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se razdelijo na podlagi sprejetega 
proračuna Občine Semič, sprejetih načrtov razvojnih programov in Letnega programa športa za 
leto 2019. 

4. Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2019  bo občinska uprava na spletni strani Občine Semič 
objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Semič za leto 2019. 

5. LPŠ v Občini Semič začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Semič. 

 

Številka: 
Datum: 
                                                                                                                Občinski svet Občine Semič 

                    Polona KAMBIČ, županja 
 

 

 

 

 

 

 


