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Obrazložitev predloga sklepa: 

Zadeva: Letni program športa v občini Mirna za leto 2018 
Občinskemu svetu se na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 24/2011) posreduje v obravnavo predlog sklepa o Letnem programu športa v občini 
Mirna za leto 2018. Občinskemu svetu se predlaga, da omenjeni predlog sklepa obravnava oziroma 
nanj poda pripombe. 

NASLOV: Letni program športa v občini Mirna za leto 2018 

UVOD 
Z letnim programom športa se določi javni interes na področju športa v občini Mirna za leto 2018. 
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu Občine Mirna. 

2.1. Opis razlogov za sprejem akta 
Letni program športa je pripravljen na podlagi sprejetega proračuna za leto 2018. Na podlagi novega 
Zakona o športu, ki je bil sprejet lansko leto, občinski svet sprejeme Letni program športa (v 
nadaljevanju: LPŠ), ki določa programe in področja športa, ki se sofinanciranju v posameznem 
koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer 
se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 

V letu 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu, medtem ko je bil že v letu 2014 sprejet nov nacionalni 
program športa v Republiki Sloveniji z veljavnostjo 10 let. Zakon o športu —ZŠpo-1 prinaša kar nekaj 
sprememb na področju izvajanja športnih programov, kot na primer: izvajalci športnega programa so 
dolžni pri izvajanju športnih programov, v katere so vključeni otroci in mladina, uporabljati slovenski jezik 
ali zagotoviti ustrezno tolmačenje, izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno objaviti 
izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejemajo javna sredstva (pri čemer se bo 
način še naknadno določil), športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, morajo biti za 
uporabnika brezplačni, v primeru delnega sofinanciranja se mora vadnina sorazmerno zmanjšati, iz 
javnih sredstev se lahko za izvajanje programov, v katere so vključeni otroci, invalidi in starejši, zaposli 
le strokovno izobražen kader, registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih morajo 
biti stari najmanj 12 let. 

Vsako leto Občina Mirna objavi javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, ki jih bo Občina 
sofinancirala iz občinskega proračuna. Na podlagi LPŠ, usklajenega z novim zakonom o športu, in na 
podlagi veljavnega Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Mirna ter pogojev iz javnega razpisa za šport, se bodo povpostopku javnega 
razpisa za šport podpisale pogodbe s posameznimi izbranimi prijavljenimi izvajalci LPS. 
V letu 2018 se načrtuje sprejetje novega odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Mirna. 

Cilji, ki se želijo doseči s sofinanciranjem programov športa, so: 
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Soustvariti pogoje za izvajanje projektov in aktivnosti na področju športa otrok in mladine, 
kakovostnega in vrhunskega športa in s tem spodbuditi vrsto pozitivnih učinkov na razvoj 
mladega človeka, 
Spodbujati izrazit vzgojni pomen športa pri mladih 
Spodbuditi uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov 
Spodbujati strokovno izpopolnjevanje kadra s športnega področja 
Spodbujati rekreacijo in ukvarjanje s športom 
Načrtovati gradnjo in vzdrževanje športnih objektov 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz 
državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti dolžne so dolžne zagotavljati 
sredstva za dogovorjene športne programe v občini, na osnovi sprejetega letnega programa športa. 

V letu 2018 se v proračunu občine načrtuje za programe športa podobno višino sredstev, za investicije 
in investicijsko vzdrževanje pa manj kot v preteklem letu. Pri tem želimo: 

ohraniti oziroma izboljšati dosedanjo raven števila občanov, otrok, mladine, študentov in 
odraslih, ki se ukvarjajo s športom, 
dograditi in vzdrževati obstoječo mrežo športnih zunanjih objektov v občini, 
obdržati oziroma povečati dosedanjo raven kakovostnega in vrhunskega športa, 
obdržati oziroma povečati delež otrok vključenih v razne programe športa glede na preteklo 
leto, 
obdržati oziroma povečati število športno aktivnih občanov v primerjavi s preteklim letom, 
obdržati oziroma povečati število vrhunskih in kategoriziranih športnikov. 

2.2. Ocena stanja 
V proračunu Občine Mirna je za proračunsko leto 2018 za programe športa zagotovljeno v skupni 
vrednosti 198.339 EUR, (pri čemer so v seštevek za investicije in investicijsko vzdrževanje vključena 
sredstva iz predloga rebalansa 1) od tega za: 

Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev: 3.350,00 EUR, 
Sofinanciranje programov športnih društev: 35.000 EUR; 
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov: 139.989 EUR 
Redno vzdrževanje športnih površin 20.000 EUR. 

3. Vsebina letnega programa: 

V skladu z LPŠ se v Občini Mirna za leto 2018 sofinancira naslednje vsebine: 

Zap. št. NAMEN ZNESEK V € 
I. ŠPORTNI PROGRAMI 28.300 

 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

15.500 
 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
 Obštudijska športna dejavnost 
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport 
 Kakovostni šport 2.000 
 Vrhunski šport 7.500 
 Šport invalidov 300 
 Športna rekreacija 2.500 
 Šport starejših 500 
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 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 164.489 
4.500 Tekoče vzdrževanje športnih objektov (prek javnega razpisa) 

Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 139.989 
Redno vzdrževanje športnih •ovršin 20.000 

 RAZVOJNE DEJAVNOSTI v ŠPORTU 700 
Izobraževanje, 	usposabljanje 	in 	izpopolnjevanje 	strokovnih 
kadrov v športu 

700 

 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 1.350 
Delovanje športnih društev in zvez 1.350 

3.500~ 
2.000 

 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJE ŠPORTA 
Nagrade za športnike in športne delavce (prireditev Športnik leta 
v občini Trebnje in občini Mirna) 
Športne prireditve (prek javnega razpisa) 1.500 

Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje 

Za programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s 
posebnimi potrebami in obštudijsko športno dejavnost ter za programe športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se namenjajo sredstva v skupni višini 15.500 
EUR, in sicer za izvedbo interesnih programov (prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami in obštudijsko športno dejavnost) 3.000 
EUR ter za izvedbo programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 12.500 EUR 

1.1 Športna vzooia predšolskih otrok 
/.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 

Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); 
Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena, izven redne 
dejavnosti vrtca); 
Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca); 
Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in 
uporaba objekta). 

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
- 	1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 

Zlati sonček (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); 
Naučimo se plavati (sofinancira se strokovni kader in uporaba bazena, izven redne 
dejavnosti vrtca); 
Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa); 
Drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in 
stroški uporabe objekta, če to ni šolski objekt); 
Programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofinancira strokovni kader in uporaba 
objekta, če to ni šolski objekt). 

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se objekt, 
strokovni kader, meritve treniranosti in nezgodno zavarovanje). 
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven redne dejavnosti 
se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta). 

1.3 Športna vzoola mladine 
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in 
uporaba objekta). 
1,3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se 
strokovni kader in uporaba objekta). 
1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se sofinancira 
strokovni kader in uporaba objekta). 
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1.4 Športna dejavnost študentov  
- 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira strokovni 

kader in uporaba objekta). 

Pri športni vzgoji otrok, mladine in študentov (prostočasna športna vzgoje otrok in mladine, športna 
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami in obštudijska športna dejavnost) se sofinancira 
programe interesne športne vzgoje predšolskih in šolskih otrok, programe v počitnicah, programe za 
mladino, športne dejavnost študentov ter programe otrok in mladine s posebnimi potrebami. Izvajalcem 
športnih programov se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo stroški strokovnega kadra, pri nekaterih 
programih tudi uporaba objekta, kot to določajo Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Mirna (v nadaljevanju Pravilnik) in Zakon o športu ter pogoji 
iz javnega razpisa za šport. 
Sredstva se namenijo tudi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, pri katerih se sofinancira strokovni kader in stroški uporabe objekta ter pri nekaterih 
programih tudi meritve treniranosti in nezgodno zavarovanje, skladno s Pravilnikom in Zakonom o 
športu ter pogoji iz javnega razpisa za šport. 

V proračunu se načrtuje 15.500,00 EUR za športno vzgojo otrok, mladine in študentov. Za dodeljena 
sredstva prek javnega razpisa se z izvajalci sklene pogodba, od tega okvirno 3.000 za interesne 
programe in 12.500 za programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 

Za izvedbo interesnih programov (prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, športne vzgoje otrok 
in mladine s posebnimi potrebami in obštudijsko športno dejavnost) se namenja 3.000,00 EUR, od 
tega: 
- 	Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami  
Interesna športna vzgoja mladine  
Interesna športna delavnost študentov  

Za izvedbo strokovnih programov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (programe športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport) se namenja 12.500,00 EUR, od tega: 

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
Športna vzcioia mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Kakovostni šport v višini 2.000 EUR 
Sem sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov. V programe so vključeni registrirani športniki, 
člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. 
Sofinancira se uporaba objekta tistim društvom, ki izvajajo programe kakovostnega športa za do 320 ur 
programa (priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih do 
naslova državnega prvaka). Za dodeljena sredstva prek javnega razpisa se z izvajalci sklene pogodba. 

Vrhunski šport v višini 7.500 EUR 
V ta program spadajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na 
največjih tekmovanjih oziroma imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. S 
svojimi uvrstitvami športniki promovirajo občino ter s svojini udejstvovanjem posledično lahko vplivajo 
na večje športno aktivnost ostalih občanov. 
Sofinancira se izvajanje dejavnosti tistim društvom, katerih člani so na aktualnem seznamu 
kategoriziranih športnikov RS, po kategorijah Olimpijskega komiteja, sofinancira se največ  1200 ur 
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programa — za strokovni kader in objekt. Za dodeljena sredstva prek javnega razpisa se z izvajalci 
sklene pogodba. 

Šport invalidov v višini 300 EUR 
Odnos do invalidov je eno od meril demokratičnosti in humanosti vsake družbe. Primerna športna 
dejavnost predstavlja uspešno revitalizacijo in resocializacijo. 
Sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je 10 
udeležencev. Za dodeljena sredstva prek javnega razpisa se z izvajalci sklene pogodba. 

Športna rekreacija, v višini 2.500 EUR 
Za 80-urne programe športne rekreacije se prijaviteljem na javni razpis, v skladu z merili iz pravilnika za 
dodelitev sredstev na javnem razpisu, sofinancirajo stroški uporabe pokritih in nepokritih športnih 
objektov. Za športno rekreacijo se načrtuje 2.500 EUR. Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene 
pogodba. 

Šport starejših, v višini 500 EUR. 
Za 80-urne programe športne rekreacije starejših se prijaviteljem na javni razpis, v skladu z merili iz 
pravilnika za dodelitev sredstev na javnem razpisu, sofinancirajo stroški uporabe pokritih in nepokritih 
športnih objektov ter občane, starejše od 65 let pa tudi strokovni kader. Za športno rekreacijo starejših 
se okvirno predvideva 500 EUR. Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene pogodba. 

2. Športni objekti in površine za šport v naravi 
Športni objekti v višini 4.500 EUR 
Sofinancira se tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov prek javnega razpisa za šport ob 
upoštevanju meril in pogojev v skladu s Pravilnikom. Za dodeljena sredstva se z izvajalci sklene 
pogodba. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 139.989 EUR (upoštevane višine iz predloga 
rebalansa 1)  

za novogradnje 127.989 EUR 
- za rekonstrukcije in adaptacije 5.000 EUR 

za investicijski nadzor 2.500 EUR 
- za druge odhodke, materiale in oglaševanje 4.500 EUR 
Sredstva se namenjajo za naslednje projekte: dokončanje in urejanje Športnega parka, in sicer v okviru 
projekta Učenje za gibanje in okolje (UGO) se bodo izgradili kolo steza, učilnica na prostem, rusko 
kegljišče in motorični poligon za otroke. Sredstva se namenjajo tudi za obnova igrišča ob OŠ Mirna s 
tartanom. Sredstva se realizirajo za osnovi projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov 
vsakoletnega proračuna na osnovi določb ZJN-3. 

Redno vzdrževanie športnih površin  
Sredstva v višini 20.000 EUR se planirajo za redno vzdrževanje športnih površin, izvajalca se izbere po 
postopku javnih naročil. 

Razvojne dejavnosti v športu v višini 700 EUR 
Izobraževanje, usposabljanje in spopolnievanie strokovnih kadrov, v višini 700 EUR  
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu. Prijaviteljem na javni razpis se sofinancirajo stroški plačanih kotizacij, v 
skladu s pravilnikom, na podlagi sklenjene pogodbe. 

Organiziranost v športu v višini 1.350 EUR 
Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez ter športnih društev, v višini 1.350 EUR 
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Sredstva se namenja za delovanje športne zveze ter športnih društev. Sofinancirajo se materialni stroški 
delovanje športne zveze, in sicer okvirno v višini 450 EUR, ter materialni stroški delovanja športnih 
društev, in sicer okvirno v višini 900 EUR. Za dodeljena sredstva na javnem razpisu se sklene pogodba. 

Športne prireditve in promocije športa v višini 3.500 EUR 
Športne prireditve, v višini 1.500 EUR 
Sredstva, namenjena za športne prireditve, in sicer za občinske, medobčinske, državne in mednarodne 
prireditve, ki jih organizatorji prijavijo na javni razpis za šport. Okvirno 800 EUR se predvideva za 
mednarodne prireditve ter 700 EUR za druge prireditve. Sofinancirajo se neposredni materialni stroški 
organizacije športnih prireditev. Za dodeljena sredstva na javnem razpisu se z izvajalci sklene pogodba. 

Športna prireditev Športnik leta v občini Trebnje in Občini Mirna v višini 2.000 EUR 
Financira se izvedba prireditve Športnik leta, ki je bila v decembru 2011 prvič  organizirana za občino 
Trebnje in občino Mirna. V proračunu se načrtuje 2.000 EUR, ki jih k prireditvi prispeva občina Mirna. 
Sofinancira se nagrade za nagrajence, najem prostora za prireditev, tiskarske storitve, honorarji 
nastopajočim v programu, delo športne zveze. Z izvajalcem Športno zvezo občine Trebnje se sklene 
pogodba, razglasitev najboljših športnikov v letu 2017 bo prireditev v občini Trebnje, in sicer 6. februarja 
2018. 

V Letni program športa se vključujejo tudi morebitne druge vsebine, ki se (so)financirajo prek drugih 
javnih razpisov ali pogodb in vsebinsko ustrezajo vsebinam, ki uvrščajo na področje športa. 

2.3. Cilji in načela 
Na podlagi Zakona o športu se z letnim programom športa določi programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v občinskem proračunu. 
Cilj je sprejetje LPŠ, kar je podlaga za objavo razpisa za šport za leto 2018 za vse programe, ki se 
sofinancirajo prek javnega razpisa. 

2.4. Ocena finančnih in drugih posledic 
Občina Mirna bo po sprejetem LPŠ objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa in v skladu 
z merili in vrednotenju v pravilniku, zakonu o športu in pogoji iz javnega razpisa razdelila prijaviteljem 
sredstva; investicije pa se bodo vodile v skladu z zakonodajo. 

3. Pravna podlaga 

Zakon o športu Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Uradni list RS, št. 26/14), 
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014, 24/2014, 27/2016, 61/2016), 
Pravilnik o podelitvi priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirnu (Uradni list RS, št. 
98/2015). 

Predlog sklepa 
Sprejme se Letni program športa v občini Mirna za leto 2018 v predloženi vsebini. Letni program športa 
je usklajen s sprejetim proračunom Občine Mirna za leto 2018 in se uskladi z morebitnim rebalansom 
med proračunskim letom 2018 oziroma prerazporeditvami, ki jih skladno z veljavnim Odlokom o 
proračunu lahko sprejme župan oziroma občinski svet. 

Pripravila: Vale( Jarm, višja svetovalka l 
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