
PREDLOG 
 

Na osnovi 7. člena Zakona o športu (UL RS 22/98) je Občinski svet občine Tolmin na svoji seji, dne 
____________, sprejel naslednji  
 
 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OB ČINE TOLMIN ZA LETO 2013 
 
 

UVOD 
 

Z Letnim programom športa (LPŠ) Občinski svet vsako leto 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. Pri tem 
OS upošteva določila Nacionalnega programa športa (NPŠ), določa pa specifične poudarke oz. 
posebnosti lokalne skupnosti.  
 

Izhodišča, na osnovi katerih se oblikuje LPŠ za leto 2013 in posebnosti v občini Tolmin: 
1. Maksimalna dostopnost različnih programov športa je osnovno izhodišče, zato se največja 

pozornost posveča dostopnosti javnih športnih objektov za vse programe športa. Športni 
objekti v lasti občine bodo za izvajanje programov iz LPŠ na uporabo do določene kvote 
brezplačno (financirane iz proračuna), nad to kvoto pa po cenah na nivoju direktnih stroškov.  

2. Zagotavljanje čim višje kakovosti programov, zaradi česar se sofinancira vse programe 
izobraževanja strokovnih kadrov za delo v športu pri tistih tekmovalnih športih, kjer je 
izobraževanje oz. licenciranje obvezno ter zagotavlja primerno vzdrževanje vseh javnih 
športnih objektov v lasti ali upravljanju občine oz pooblaščenega upravljavca. 

3. Motivacija vseh subjektov za dvig zavesti o pomenu športa in gibanja nasploh za 
duševno in telesno zdravje, zaradi česar se sofinancira tudi promocija športa in rekreacije 
ter preko financiranja strokovne službe za področje športa v okviru Zavoda KŠM, zagotavlja 
strokovna, organizacijska in administrativna podpora delovanju športnih klubov in društev ter 
Občinske športne zveze.  

4. Racionalnost in transparentnost porabe javnih sredstev, zaradi česar se zagotavlja nadzor 
nad izvedbo programov v okviru LPŠ. 

 
Temeljni cilji, ki jih želimo doseči s sofinanciranjem programov in nalog iz LPŠ so: 
 
 

A – na področju športne vzgoje 
• stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do 

srednješolske mladine in dvigniti nivo ponudbe na tem področju,  
• ohranjanje sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pri organiziranju in izvajanju ŠŠT 

 

B – na področju športne rekreacije 
• vsaj ohranjati število sodelujočih v programih športne rekreacije in jih razširiti na specifične 

skupine (starejši, ženske, otroci, ki niso vključeni v klube …) 
• nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe  
• omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov v celotni občini  

 

C – na področju kakovostnega športa 
• vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje omogočiti sodelovanje v 

tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, 
• dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane s 

kategorizacijo športnika državnega ali mladinskega razreda 
• klubom, ki izvajajo tekmovalne programe športa v javnem interesu, omogočiti dogovorjen 

obseg uporabe objektov, pod  pogoji pokrivanja direktnih stroškov. 
 

D – na področju vrhunskega športa 
• 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.  
 



E – pri razvojnih in strokovnih nalogah 
• uveljaviti sistem konstantnega izobraževanja in usposabljanja kadrov za delo v športu 
• zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov  
• optimizirati pomoč klubom, društvom ter OŠZ pri uresničevanju skupnih interesov 
• zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v 

lokalnih medijih in preko spletne strani,  
 

F – na področju športnih objektov 
• zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa,  
• ažurirati popis vseh športnih objektov  in izvesti njihov vpis v register, 
• urediti razmerja glede lastništva in upravljanja športnih objektov v občini 
• z investicijskim vlaganjem dvigovati raven objektov in oblikovati celovito ponudbo na 

ustreznem nivoju 
• najti skupno rešitev za prostorsko problematiko društev, OŠZ in Zavoda za šport 

 
Zaradi uresničevanja prej navedenih ciljev navedenih bomo v letu 2013 iz občinskega 
proračuna za področje športa namenili 229.039,93 EUR (84.572,19 za sofinanciranje 
programov in nalog športa in rekreacije - razpis, 33.178,68 za pokrivanje stroškov uporabe 
športne dvorane in drugih objektov, 32.151,70 za materialne stroške obratovanja in 
vzdrževanja objektov na Brajdi na Logu in strokovne službe in 58.137,37 EUR za strokovno 
službo (80 % direktorja, ½ računovodkinje, 2 vzdrževalca).  
 
I - Sredstva za sofinanciranje programov s področja športa in rekreacije v višini 72.000 EUR se 
nameni za sofinanciranje izvajanja naslednjih programov športa  v naslednjem obsegu: 
 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV      = 55.500 EUR 
 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok                  
Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se izvajalcem zagotovi propagandno gradivo (knjižice 
z nalepkami, priročniki, diplome, medalje). 
Za izvajanje programa » Naučimo se plavati« se izvajalcem sofinancira ali zagotovi strokovni kader 
– 10 ur na skupino 7 otrok.  
Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira ali zagotovi strokovni kader – 10 ur za 
enega mentorja na 20 otrok. 
Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in sofinancira ali zagotovi strokovni kader za 
največ 40 ur na skupino od 12 do 20 otrok. Sofinancira se največ 3 takšne programe. 
 
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 – 15 let)       
 

1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok  
Izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan « v osnovnih šolah se zagotavlja preko Zavoda 
Planica, kjer udeleženci prejmejo del propagandnega gradiva (knjižice z nalepkami, priročniki, 
diplome, medalje), preostalo gradivo pa sofinancira skladno s Pravilnikom. 
Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira ali zagotovi strokovni kader – 20 ur in 
objekt – 20 ur na skupino 10 otrok – neplavalcev. Ne sofinancira se učenje plavanja, ki je del 
šolskega programa v okviru šole v naravi in je že financiran iz javnih sredstev. 
Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira ali zagotovi strokovni kader – 12 ur na 
skupino 10 otrok. Ne sofinancira se smučarski tečaj, ki je del šolskega programa in je že financiran iz 
javnih sredstev.  
Za izvajanje drugih programov se sofinancira ali zagotovi strokovni kader za 80 ur vadbe na 
skupino od 12 do 20 otrok, uporabo objektov v lasti občine se zagotovi v neomejenem obsegu po 
razporedu upravljavca, športno dvorano pa v enakem obsegu kot jo zagotavlja OŠ za redni del 
interesnih dejavnosti, vendar največ 40 ur.  
Šole in drugi izvajalci, ki dobijo sredstva za sofinancirajo interesnih dejavnosti iz drugih javnih 
virov, imajo pravico do sofinanciranja tistih programov športa, ki jih sofinancirajo tudi s tako 
pridobljenimi sredstvi in sodelujejo z njimi na ŠŠT. 



Drugih objektov, ki niso v lasti občine se za interesne dejavnosti ne sofinancira.   
 

Za dejavnost planincev ter drugih dejavnosti iz 3. skupine programov (po poglavju 7. NPŠ) se 
sofinancira ali zagotovi strokovni kader – mentor in sicer za planince  150 ur programa in za ples 200 
ur programa. V primeru prijave drugih sorodnih programov se število ur opredeli smiselno glede na 
kriterije iz Pravilnika. 
 
Za šolska športna tekmovanja (ŠŠT) se zagotovi objekte, ki so v upravljanju Zavoda KŠM, poleg 
tega pa se sofinancira: 

• do medobčinskega nivoja: sodniške stroške, medalje do 3. mesta pri individualnih športih, 
pokal za 1. mesto in diplome za ostale ekipe pri kolektivnih športi oz. prevoz, če je 
tekmovanje organizirano izven občine Tolmin 

• od vklju čno področnega nivoja dalje: prijavnino in prevoz za eno ekipo oz. objekt, 
sodniške stroške in stroške priznanj v primeru, če je tekmovanje izvedeno v občini Tolmin. 

    Organizacijo prevozov in sofinanciranje stroškov za ŠŠT koordinira in izvaja Zavod KŠM Tolmin. 
 

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se vsaki vadbeni skupini zagotovi ali 
sofinancira objekt in strokovni kader največ v obsegu, kot je razvidno iz tabele 2, ki je priloga 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Tolmin.  
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške v višini kot to določa tabela 3, ki je 
priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Tolmin.  
 
1.3. športna vzgoja mladine (15 – 20 let)          
 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  
Za izvajanje izbranih 80-urnih-programov se zagotavlja brezplačna uporaba odprtih objektov v 
upravljanju Zavoda KŠM Tolmin, po razporedu dogovorjenim z upravljavcem. 
Za šolska športna tekmovanja srednjih šol se zagotavlja objekte v upravljanju Zavoda KŠM, od 
vključno medobčinskega nivoja dalje pa se sofinancira tudi prijavnino in prevoz, če je tekmovanje 
izven občine oz. sodniške stroške in stroške priznanj, če je tekmovanje organizirano v občini.  

   Organizacijo prevozov in sofinanciranje stroškov za ŠŠT koordinira in izvaja Zavod KŠM Tolmin. 
 

1.3.2._Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti se vsaki vadbeni skupini zagotovi ali 
sofinancira objekt in strokovni kader največ v obsegu, kot je razvidno iz tabele 2, ki je priloga 
Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Tolmin.  
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške v višini kot to določa tabela 3, ki je 
priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Tolmin.  
 

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami       
   

Zagotavlja se objekt in stroški prevoza na zaključna državna tekmovanja (specialna olimpiada), 
sofinancira ali zagotovi pa se tudi strokovni kader za 80 ur programa, ki ni financiran iz drugih virov. 
 

1.5. Interesna športna dejavnost študentov 
 

Zagotovi se brezplačna vadba študentov na športnih objektih v upravljanju Zavoda KŠM Tolmin, po 
razporedu dogovorjenim z upravljavcem objektov. 
 
2. ŠPORTNA REKREACIJA                          2.000 EUR 
 

Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh športnih objektih v upravljanju Zavoda KŠM Tolmin, po 
razporedu dogovorjenim z  upravljavcem objektov. Sofinancira se program rekreacije upokojence. 

 
3. KAKOVOSTNI ŠPORT                  11.000 EUR 
 

Vsaki vadbeni skupini, ki tekmuje v rednem tekmovalnem sistemu panožne zveze se zagotovi ali 
sofinancira objekt po dejanski uporabi, vendar največ v maksimalnem obsegu, ki ga za posamezne 



kategorije določa tabela 2 in materialni stroški v obsegu, ki ga določa tabela -3 v prilogi k Pravilniku 
o sofinanciranju programov športa v občini Tolmin. 
Poleg tega prejme klub oz. društvo za vsakega svojega člana, ki je kategoriziran športnik 
mladinskega ali državnega razreda sredstva v višini 5 točk na mesec. Če je kategorizirana ekipa kot 
celota prejme največ 5-krat toliko točk kot posameznik z enako kategorizacijo. 
 
4. VRHUNSKI ŠPORT              3.000 EUR 
 

Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub ali društvo za vsakega svojega člana, ki 
je kategoriziran športnik svetovnega razreda 15 točk, za športnika mednarodnega in perspektivnega 
razreda pa 10 točk na mesec. 
Če je kategorizirana ekipa kot celota, prejme največ 5-krat toliko točk kot posameznik z enako 
kategorizacijo. 
 
5. ŠPORT INVALIDOV                     500 EUR 
 

Sofinancira se organizirana udeležba invalidnih oseb na prilagojenih tekmovanjih.  
Zagotavlja se tudi brezplačna vadba na vseh športnih objektih v lasti in upravljanju Zavoda KŠM, po 
razporedu dogovorjenim s strokovno službo tega zavoda. 
 
 

II - Poleg sredstev za sofinanciranje zgoraj navedenih programov bodo v občinskem 
proračunu za leto 2013 zagotovljena tudi sredstva v višini 12.572,19 EUR za izvajanje 
naslednjih razvojnih in strokovnih nalog:  
 
1. Izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu                        6.000 EUR  
 

Izvajalcu se povrne stroške kotizacije na izobraževanjih za pridobitev strokovnega naziva in/ali 
ohranitev licence po programih, ki so priznani s strani panožnih športnih zvez.  
 

Sofinancira se izključno izobraževanja in usposabljanja tistih izvajalcev, ki izvajajo programe 
tekmovalnega ali vrhunskega športa in panožne zveze zahtevajo za vodenje teh programov ustrezne 
licence. 
 
2. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve                       2.500 EUR 
  
Sofinancira se organizacija maksimalno 10 večjih prireditev , ki so v koledarju panožne športne 
zveze in na njih sodelujejo tudi športniki občine Tolmin ter  mednarodnih prireditev. 
 
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci                            1.000 EUR 
 

Sofinancira se: 
• sodelovanje z zamejskimi društvi in klubi  
• sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih – prireditvah, ki so v programu - koledarju 

panožnih športnih zvez.  
• sodelovanje na drugih mednarodnih tekmovanjih na osnovi povabila organizatorja. 

 
4. Delovanje športnih društev in Občinske športne zveze               1.000 EUR 
  
Za materialne stroške OŠZ in njenih organov ter servis društvom. 

 
5. Občinska priznanja športnikom in športnim delavcem                      1.000 EUR 
 

Sredstva se nameni za izvedbo prireditve Naj športnica, športnik in ekipa leta 2012.  
 
6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa            1.072,19 EUR 
 

Sredstva se nameni za promocijo športa in rekreacije preko medijev, predvsem pa za vzpostavitev 
spletne strani OŠZ in Zavoda za šport, ki bo omogočila tudi objave vsem klubom in društvom. 



 
III - Obratovanje in teko če vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte  
 

Za izvajanje programa športa se financira stroške obratovanja  športnih objektov (elektrika, voda, 
komunalne storitve) v upravljanju Zavoda KŠM Tolmin in sofinanciranje stroškov telovadnice oz. 
drugih objektov, ki jih izvajalci nujno potrebujejo za tekmovalne programe v javnem interesu. 
 

Planiran znesek za obratovalne stroške (elektrika, voda…) objektov v upravljanju Zavoda KŠM je 
8.000 EUR (zagotavlja se Zavodu KŠM v okviru zneska za vzdrževanje športnih objektov). 
 

Za tekoče vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Zavoda KŠM se zagotovi     
20.747,24 EUR (od tega 8.000 EUR za obratovalne stroške – glej prejšnji odstavek).  
 

Sredstva iz prejšnjega odstavka prejme Zavod KŠM v okviru plačil za opravljanje javne službe – 
vzdrževanje športnih objektov in infrastrukture. 
 

Znesek za sofinanciranje uporabe telovadnice ali drugih objektov                  = 33.178,68 EUR  
(od tega 25% OŠ Tolmin = 8.294,67 EUR) 
 

 
Sredstva za investicije v športne objekte v 2013 so predvidena v višini 21.000 EUR in sicer za: 
- selitev igrišča za hokej na rolerjih z igrišča CŠOD na občinsko večnamensko asfaltno igrišče, pri 

čemer bo treba obnoviti ograjo in prebarvati asfalt ter igrišča na novo začrtati  (15.000 EUR) in 
- za investicijsko vzdrževanje in nabave nujnih rekvizitov – orodij oz. opreme ( 6.000 EUR )     
 

Z investicije oz. investicijsko vzdrževanje drugih javnih športnih objektov (tistih s katerimi ne 
upravlja zavod KŠM) se zagotavlja sredstva v okviru sredstev namenjenih krajevnim 
skupnostim, ki se razdelijo po posebnem razpisu. 
 
Iz proračuna se financira tudi delovanje Zavoda KŠM, ki je pooblaščen za izvajanje javne službe na 
področju športa. V tem okviru se zagotavlja sredstva za materialne stroške strokovne službo in za 
plače skladno z veljavno zakonodajo in kolektivno pogodbo. 
 
Znesek predviden za ta namen je: 

• Za strokovno službo                      58.137,37 EUR 
• Za materialne stroške strokovne službe in zavar. premoženja in odgov.    11.404,46 EUR 

 
 
 
 
          Uroš Brežan,  
          župan 
 
 
priloga:  

• pregledna tabela sofinanciranja programov športa v 2013 – primerjava z 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU LPŠ OB ČINE TOLMIN ZA LETO 2013: 
 

Skladno s 7. členom Zakona o športu je OS dolžan za vsako leto sprejeti Letni program športa (LPŠ), s 
katerim določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se za ta namen zagotovi v občinskem 
proračunu. Skladno z ustanovnim aktom Zavoda KŠM in pooblastili, ki mu jih je v okviru izvajanja javne 
službe s področja športa, dodelila Občina Tolmin, osnutek LPŠ pripravi strokovna služba Zavoda KŠM in ga 
posreduje v obravnavo Strokovnemu svetu ZŠ in IO OŠZ, na osnovi njunih pripomb pa oblikuje predlog LPŠ 
in ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu.  
 

Osnutek LPŠ je pripravljen po določilih Nacionalnega programa športa in na osnovi dosedanjih izkušenj. 
Pri tem je izhodiščna ocena, da je najbolj izrazit javni interes na področju športa v naši občini, podpora športu 
otrok in mladine ter da največje učinke na vseh programih lahko dosežemo z maksimalno dostopnostjo 
športnih objektov in z usposobljenimi kadri, ki izvajajo programe. Predlog bosta še obravnavala IO OŠZ in  
Str. svet za šport pa ga bo obravnaval, tako da bo pred odločanjem na OS znano tudi njuno stališče. 
  

V finančnem smislu je predlog v celoti prilagojen podatkom v proračunu, kar pomeni, da so sredstva za 
dejavnost v primerjavi z lanskim letom znižana za 5 %, materialni stroški indeksirani z 3 % rastjo, 
plače pa izračunane skladno z zakonskimi predpisi. 
S predvidenimi sredstvi za materialne stroške bomo skušali ohraniti dosedanji nivo vzdrževanja in 
obratovanja objektov, seveda ob predpostavki, da se bo tekoče vzdrževanje objektov v upravljanju ZŠ še 
naprej reševalo na enak način kot v preteklem letu (javni delavec). V tem znesku seveda ni sredstev za športne 
objekte, ki niso v upravljanju ZŠ, saj bodo za to zagotovljena sredstva za športne objekte v okviru razpisa za 
sofinanciranje KS.  
 

Pri financiranju dejavnosti predlog LPŠ upošteva znižanje mase sredstev za 5 %, kar pomeni 4.228 EUR, kot 
je določeno v predlogu proračuna. Iz tega razloga so v predlogu LPŠ v primerjavi z 2012 znižani zneski  za t.i 
strokovne naloge ( promocija, prireditve, delovanje društev in OŠZ, izobraževanje kadrov…) za cca 3228 
EUR, pri programih pa so nižji le zneski za programe odraslih (kakovostni in vrhunski šport vsak po -500 
EUR), medtem, ko sredstva za vse programe mlajših kategorij ohranjamo na istem nivoju kot 2012. Znižan 
obseg sredstev za programe bomo skušali vsaj delno pokriti z lastnimi prihodki od trženja, katerih presežek 
smo v preteklih letih vlagali v opremo, v bodoče pa jih bo treba (če bomo hoteli ohraniti nivo sofinanciranja 
dejavnosti) nameniti tudi za programe.  
 

V zvezi s financiranjem delovanja Zavoda KŠM, oz. izvajanja javne službe s področja športa (upravne, 
administrativne, organizacijske in strokovne naloge, vzdrževanje športnih objektov) so planirane finančne 
postavke za pokrivanja plač in drugih stroškov dela (regres, prehrano, prevoz) zaposlenih, pri čemer mora 
zavod del teh stroškov (sorazmerno s prihodki oz. z deležem ur za komercialne programe v športni dvorani)  
pridobiti z lastno dejavnostjo.  
 

Postavka sofinanciranje najemnine za športne objekte (telovadnica za LPŠ) v višini 33.178,68 EUR (od 
tega gre 25 % = 8.294,67 EUR direktno OŠ Tolmin) naj bi (ob še višji zasedenosti in neprofitnih cenah za 
programe v javnem interesu, ki jih zagotavljamo kot upravljavec) zadoščalo za 3000 ur zagotovljene uporabe 
1/3 telovadnice, kar je enako kot v lanskem letu, pri čemer bomo kvote ur za programe posameznih klubov – 
izvajalcev  količinsko uskladili glede na prijavljene programe oz. porabljene ure v preteklem letu. Kot vsako 
leto bodo tisti, ki s programom  presežejo svojo kvoto ur morali sami financirati ta presežek. 
 

Potreb oz. želja po financiranju športne dvorane je dejansko več (vsako leto nekateri klubi oz uporabniki 
presežejo odobreno kvoto ur telovadnice in razliko plačajo), zato bo Zavod tudi v bodoče del sredstev od tržne 
dejavnosti namenil tudi za dodatno financiranje uporabe telovadnice. Seveda pa to ne bo v celoti rešilo 
problema in bo treba izvesti tudi prerazporeditve oz. racionalizacije uporabe telovadnice po posameznih 
skupinah oz. bodo del teh stroškov pokrivali uporabniki oz. izvajalci posameznih programov. 
 

Za investicije v športne objekte je predvideno 21.000 EUR – 15.000 EUR za prestavitev igrišča za inline 
hokej z igrišča CŠOD na občinsko večnamensko asfaltno igrišče na Brajdi, s čemer bomo temu klubu 
omogočili vsaj minimalne pogoje za delo, 6.000 EUR pa za obnovo opreme in orodij na športnih objektih v 
upravljanju zavoda KŠM,. 
 

Občinski svet prosim, da sprejme Letni program športa Občine Tolmin za leto 2013 in s tem omogoči 
izvajanje javnega interesa na področju športne dejavnosti in javne službe pri vzdrževanju športnih 
objektov. 
Tolmin, 08. 03. 2013    pripravil: B. Velišček -  direktor Zavoda KŠM Tolmin 



 
PRILOGA  k predlogu  LPŠ 2013 
 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2013 - pregledna tabela  (primerjava z letom 2012) 
 

A- PROGRAMI  

 
 
 
 
 
 
 
1. športna  vzgoja 
otrok, mladine in 
študentov 
   

       1. 1. 
  športna vzgoja    
  predšolskih otrok 

Zlati sonček 
Učenje plavanja 
Učenje smučanja 
Ciciban planinec 
Drugi programi (2) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
55.500 
 
55.500 
 
 

       1.2.1. 
interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok  
            

Zlati sonček 
Krpan 
Učenje plavanja 
učenje smučanja 
drugi programi 
skupaj 

   

ŠŠT  
       1.2.2. 
športna vzgoja šoloobv.otrok   
usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport 

 
strokovni kader 
materialni stroški 
+ objekt– smuč . 
karte 

  

1.3.1.interesna športna vzgoja 
mladine     

ŠŠT    
Drugi programi  

1.3.2. športna vzgoja  mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 

  

   1.4. šport. vzg. otrok in mladine s poseb. potrebami  

  1.5. športna dejavnost študentov  

2. športna rekreacija                                                                                                2.000              2.000 

3 . Kakovostni šport  
programi   

11.000             11.500 
kategorizirani športniki  

4. vrhunski šport  - sofinanciranje programov  kategoriziranih športnikov                                          
kategorizirani športniki perspektiv., mednarod. in svetovni 
razred   3.000               3.500       



5. šport invalidov                                                                                                         500                  500 

 
SKUPAJ VSI PROGRAMI – A                                                                                                   72.000   73.000    
B - RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE                                                          

      1. šolanje in izpopolnjevanje kadrov  6.000                           6.500 

      2. športne prireditve                                                                                                2.500                           3.000 

      3. sodelovanje z zamejci in mednarodna dejavnost                                                                1.000                           1.500 

      4. delovanje društev in OŠZ  1.000                           1.500 

      5. občinska priznanja športnikom   1.000                            1.500 

      6. promocija   1.072,19                  1.800,80 

SKUPAJ VSE NALOGE – B                                                                                                           12.572,19               15.800,80 

SKUPAJ  (A + B)                                                                                               84.572,19               88.800,80 
 
 
Dodatna pojasnila in podatki: 
 
STROŠKI  ELEKTRI ČNE ENERGIJE IN KOMUNALE ZA DEJAVNOST DRUŠTEV 8.000 EUR 
 

Društvo objekt Skupaj 
Odred Puntarjev – taborniki prostori »nebotičnik« + Lepena  
NK Tolmin Brajda, prostori »nebotičnik«, Na Logu  
KK Tolmin - Brajda   
Teniški klub + drugo   razsvetljava   
SKUPAJ    8.000                       7.800 

 
STROŠKI OBJEKTOV (telov. + bazen + sm. karte) ZA PROG. V JAV. INTER. = 33.178 EUR (8.294,67 = OŠ Tolmin) 

32.212 EUR (8.053 = OŠ Tolmin = 25%)     
                      

SKUPAJ SREDSTVA ZA DEJAVNOST, RAZV. NALOGE IN in OB JEKTE =     125.750 EUR (84.572+8.000+33.178) 
128.812 EUR (88.800+7.800+32.212) 

     
Tolmin,  marec 2013 
               izdelal: B. Velišček - direktor Zavoda KŠM Tolmin 


