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Na podlagi 4. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o 

Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 

26/14), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12) 

in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 

– popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje, dne 11. decembra 

2019 sprejel   

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2020 

 

 

1. člen 

(vsebina) 

 

Občina Medvode z Letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) omogoča in soustvarja pogoje 

za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.  

Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter skladno z razvojnimi načrti in razpoložljivimi 

sredstvi proračuna, se z LPŠ v občini Medvode za leto 2020 določi: 

- obseg in vrsto področij športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna ter 

- višino sredstev iz občinskega proračuna.  

  

2. člen 

(izvajalci LPŠ) 

 

V proračunu občine se v letu 2020 zagotovijo sredstva za področja športa, ki jih izvajajo izvajalci 

LPŠ, ki izpolnjujejo kriterije iz 2. in 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini 

Medvode (Uradni list RS, št. 38/12, v nadaljevanju: Pravilnik).  

 

3. člen 

(sofinancirani programi športa) 

 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini Medvode v letu 2020 zagotavljajo 

proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih programov:  

 

1. Športna vzgoja otrok in mladine 

1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok: 

1.1.1.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.1.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

1.2 Športna vzgoja mladine: 

1.2.1. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

1.2.2. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 

2. Športna rekreacija 

3. Kakovostni šport 

4. Razvojne in strokovne naloge v športu 
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4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

4.2. Športne prireditve 

4.3. Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom. 

 

 

4. člen 

(posebna določila) 

 

V letu 2020 se z LPŠ določijo naslednje izjeme, ki se vrednotijo ne glede na določbe Pravilnika: 

- sofinancirajo se le programi, ki so določeni v prejšnjem členu tega LPŠ, 

- točka 3.7 Prednostni programi športa lokalnega pomena v Pravilniku se ne izvaja v celoti: v 

letu 2020 se sofinancirajo le tiste individualne in kolektivne športne panoge, katerih 

izvajalci imajo zagotovljeno celotno selekcijsko piramido (od cicibanov do članov) in ki po 

razvrstitvi strokovnega sveta RS za šport sodijo v prvi in drugi razred športnih panog v 

Sloveniji ter hkrati izpolnjujejo druge kriterije iz točke 3.7 Pravilnika, 

- v programu 3.3. Športna rekreacija se posameznemu izvajalcu lahko sofinancirajo največ 

štiri vadbene skupine. 

 

5. člen 

(načini zagotavljanja sredstev za izvajanje LPŠ) 

 

LPŠ se izvaja z zagotavljanjem sredstev izvajalcem na podlagi javnega razpisa po Pravilniku, z 

izvedbo programov in projektov, ki jih v imenu občine izvaja javni zavod in z upravljanjem športnih 

objektov in površin v lasti občine.  

 

 

6. člen 

(javni razpis) 

 

Sredstva za realizacijo LPŠ, ki bodo izvajalcem dodeljena na podlagi javnega razpisa, so v Odloku o 

proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19) zagotovljena v dveh 

proračunskih postavkah: 

  

8.1.1.2          Šport – dogovorjeni programi 101.000,00 EUR 

8.1.1.21        Programi športa za dosežek   18.500,00 EUR 

 
Sofinancirajo se naslednje skupine programov športa in v zneskih kot izhaja iz preglednice: 
               

Zap. 
št.: 

Skupine programov športa 

Delež za 
leto 

2020 
(v %) 

Znesek za 
leto 2020  
(v EUR) 

1. Športna vzgoja otrok, mladine 65 65.650,00 

1.1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok:   

1.1.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 10 6.565,00 
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1.1.2. 
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

55 36.107,50 

1.2. Športna vzgoja mladine:   

1.2.1. 
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport 

 
30 

19.695,00 

1.2.2. 
Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez 

5 3.282,50 

2. Športna rekreacija 10 10.100,00 

3. Kakovostni šport 10 10.100,00 

4. Razvojne in strokovne naloge v športu 15 15.150,00 

4.1. 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu 

14 2.121,00 

4.2. Športne prireditve 56 8.484,00 

4.3. 
Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, 
povezanih s športom 

30 4.545,00 

8.1.1.2 Programi športa                                                                  100             101.000,00 

   

8.1.1.21 Programi športa za dosežek 100 18.500,00 

SKUPAJ   119.500,00 

 
 

7. člen 

 

LPŠ se v letu 2020 izvaja tudi z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programov in projektov, ki jih v 

imenu občine izvaja javni zavod ter z zagotavljanjem sredstev za obratovanje in upravljanje 

športnih objektov in površin.  

 

1. Za programe  in projekte javnega zavoda se zagotavljajo sredstva v znesku 49.500,00 EUR, 

in sicer za: 

 

Šport mladih (ŠOM; šport otrok in mladine) 30.000,00 

20. Večer športa 9.000,00 

Mini olimpijada OKS-ZŠZ 1.500,00 

Festival Medvode v gibanju 4.500,00 

Nagrade športnikom 3.000,00 

Izdelovanje tekaških prog na Jeprci 1.500,00 

 

2. Za tekoče vzdrževanje, obratovanje in upravljanje športnih objektov se zagotavljajo 

sredstva v znesku 140.000,00 EUR, in sicer za: 
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Športna dvorana Medvode 93.500,00 

Nordijski center Bonovec Medvode 25.000,00 

Nogometno igrišče Medvode 20.000,00 

Trim steza Ekofit Bonovček 1.500,00 

 

 

8. člen 

 

LPŠ se v letu 2020 izvaja tudi z oddajo šolskih telovadnic izvajalcem športnih programov v okvirni 

višini 15.000,00 EUR ter postavitvijo drsališča v višini 32.000,00 EUR. 

 

 

9. člen 

 

Po sprejetju LPŠ bo občinska uprava v skladu s Pravilnikom izvedla postopek javnega razpisa za 

sofinanciranje in razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2020 iz 6. člena tega 

LPŠ.  

Sredstva za izvedbo programov športa po LPŠ bodo izbranim izvajalcem zagotovljena na podlagi 

pogodb o sofinanciranju.  

 

10. člen 

 

Za vse določbe, ki jih LPŠ ne določa posebej ali drugače, se uporabljajo določila Pravilnika. 

 

11. člen 

(veljavnost LPŠ) 

 

LPŠ v Občini Medvode za leto 2020 začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu 

Občine Medvode, uporablja pa se od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

 

Številka: 410-214/2019-1 

Medvode, dne 11. 12 2019 

 

 

župan 

Občine Medvode 

Nejc Smole 

 

 

 

 

 

 


