
 
OBČINA KOMEN 
Komen 86, 6223 Komen 

tel. 05 7310450, fax. 05 
7310460 

 
 
Številka: 671-13/2020-3 
Datum: 14. 12. 2020  
 
 
OBČINA KOMEN 
OBČINSKI SVET 
 
 
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) vam v 
obravnavo in sprejem pošiljam   
 
Predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2021 
 
Obrazložitev: 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v 4. členu določa, da se javni 
interes v športu v lokalni skupnosti določi z občinskimi letnimi programi športa.  
 
13. člen Zakona o športu določa, da izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za 
posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne 
zveze, če ta obstaja. Z letnim programom športa na lokalni ravni se določi programe in 
področja športa, ki se sofinancirajo 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 Resoluciji o Nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), določi pa se svoje specifične 
poudarke in posebnosti. 
Letni program športa Občine Komen za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) določa programe in 
področja športa ter obseg finančnih sredstev po programih oz. področjih športa. LPŠ je 
osnova za izvedbo javnega razpisa.  
V postopku priprave LPŠ so sodelovali tudi predstavniki Športne zveze Komen ter podali 
pozitivno mnenje k LPŠ za leto 2021. 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlog Letnega programa športa Občine Komen 
za leto 2021 v predlagani vsebini. 
  V skladu z 62. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 
80/09, 39/14) bo predlog LPŠ pred sejo občinskega sveta obravnaval Odbor za 
negospodarstvo in družbene dejavnosti. 
                                
Pripravila:  
Soraja Balantič 
višja svetovalka III 

 
mag. Erik Modic 

župan 
Priloga: 
- predlog sklepa, 
- predlog Letnega programa športa Občine Komen za leto 2021, 
- mnenje Športne zveze Komen k predlogu LPŠ za leto 2021. 



 
Občina Komen 
Občinski svet 

Komen 86 
6223 Komen 

 

 
 
Številka:     
Datum:    
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Ur. l. RS 80/09, 39/14, 39/16) je občinski svet 
Občine Komen na svoji _____. redni seji, dne ______ sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  

 
 

1. 

Sprejme se Letni program športa Občine Komen za leto 2021. 

 

2. 

Ta sklep velja takoj. 

 
 
 mag. Erik Modic 
 župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG 
Številka: 
Datum: 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z 
Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Uradni list RS, št. 26/14)  in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 
39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na -------. seji dne -------- sprejel  
 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE KOMEN ZA LETO 2021 
 

1. 
Letni program športa Občine Komen za leto 2021 predstavlja dokument, s katerim so 
opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Komen. 
V njem so zajeti posamezni programi in področja športa, ki so v letu 2021 opredeljeni kot 
javni interes in obseg finančnih sredstev za te namene. Za sofinanciranje večine programov 
in področij je predvidena izvedba javnega razpisa, v ostalih primerih se sofinanciranje izvaja 
neposredno, na podlagi sklenjene pogodbe oz. izdane naročilnice. 
 

2. 
V letu 2021 se v Letni program športa v Občini Komen vključuje naslednje programe in 
področja, ki se bodo sofinancirala iz občinskega proračuna: 
 
I.  ŠPORTNI PROGRAMI 
 
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo 
šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnane in niso del uradnih tekmovalnih sistemov 
nacionalnih panožnih športnih zvez. 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine: 

- celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. 
 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 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 nacionalnih panožnih 
športnih zvez. 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport: 

- celoletni programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, 

- dodatni programi športne vadbe. 
 
3. Kakovostni šport 
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. 



V letu 2021 se sofinancira naslednje programe kakovostnega športa: 
- uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, 
- dodatni programi športne vadbe. 

 
4. Športna rekreacija 
Športna rekreacija predstavlja različne pojavne oblike športne dejavnosti odraslih oziroma 
različnih pojavnih oblik družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, 
tekmovanja ali zabave.  
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje programe športne rekreacije: 

- celoletni ciljni športnorekreativni programi. 
 
5. Šport starejših 
Šport starejših 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. 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje programe športa starejših: 

- skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju 
– celoletni programi. 

 
II. ŠPORTNA PODROČJA 
 
1. Razvojne dejavnosti v športu 
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). 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje dejavnosti v okviru področja razvojne dejavnosti v 
športu: 

- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 
 
2. Organiziranost v športu 
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja 
osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben 
segment letnega programa športa. 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje dejavnosti v okviru področja organiziranost v športu: 

- delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni. 
 
3. Športne prireditve in promocija športa 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 
okolja. 
 
V letu 2021 se sofinancira naslednje dejavnosti v okviru področja športne prireditve in 
promocija športa: 

- druge športne prireditve, 
- občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu. 

 
3. 

Za programe/področja iz 2. točke LPŠ se namenja naslednja sredstva: 
 
a) Sredstva namenjena izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa: 



- sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2021 na proračunski postavki 
180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' 
 

PROGRAMI/PODROČJA sredstva v EUR % 
I. ŠPORTNI PROGRAMI 39.204,00 81 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 14.520,00 30 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
14.520,00 30 

3. Kakovostni šport 6.292,00 13 
4. Športna rekreacija 2.057,00 4,25 
5. Šport starejših 1.815,00 3,75 

II. ŠPORTNA PODROČJA 9.196,00 19 
1. Razvojne dejavnosti v športu 2.904,00 6 
2. Organiziranost v športu – delovanje društev 1.694,00 3,5 
3. Organiziranost v športu – delovanje zvez 1.210,00 2,5 
4. Športne prireditve in promocija športa 3.388,00 7 

SKUPAJ 48.400,00 100 
 
b) Z letnim programom športa se opredeljuje še naslednje vsebine, za katere se zagotavlja 
sredstva v občinskem proračunu: 
 

PRORAČUNSKA POSTAVKA sredstva v EUR 
180531 'Ureditev športnega centra Komen – 
načrti in druga projektna dokumentacija' 

17.600,00 

180533 'Nakup športne opreme' 2.000,00 
180534 'Urejanje športnih igrišč' 4.000,00 
180527 'Projekt športnik Krasa in Brkinov' 870,00 
 

4. 
Občina Komen z Letnim programom športa za leto 2021 zasleduje zlasti naslednje cilje na 
področju športa v letu 2021:  
 
1. Na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine: 
 zagotoviti dovolj intenzivno in kakovostno vodeno športno vadbo za vse starostne 

skupine otrok in mladine, 
 posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih prostočasnih programov 

športne vzgoje otrok in mladine.  
 
2. Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport:  
 omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih 

športnih zvez. 
 
3. Na področju kakovostnega športa: 
 povečati konkurenčnost programov kakovostnega športa. 
 
4. Na področju športne rekreacije: 
 povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije, 
 povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno 

zdravje v najširšem pomenu besede. 
 
5. Na področju športa starejših: 
 zagotoviti dovolj intenzivno, kakovostno vodeno športno dejavnost za starejše. 
 



6. Na področju razvojnih dejavnosti v športu: 
 izboljšati kompetence strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje športne programe. 
 
7. Na področju organiziranosti v športu: 
 zagotavljati osnovno delovanje nepridobitnih športnih rekreacij glede na obseg in pomen 

dela, ki ga opravljajo. 
 
8. Na področju športnih prireditev in promocije športa: 
 spodbujati organizacijo in izvedbo mednarodnih in drugih športnih prireditev, ki 

upoštevajo trajnostne kriterije, 
 povezovanje športnih in turistično-promocijskih virov za povečanje uspešnosti in 

prepoznavnosti športnih prireditev. 
 

5. 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa Občine Komen za leto 2021 bo objavljen 
javni razpis za sofinanciranje programov letnega programa športa v občini Komen za leto 
2021. 
 
 
 mag. Erik Modic 
 župan 
 

 


