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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin 18/2018) je Občinski svet Občine Vojnik na 4. redni seji dne 28. 2. 2019 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2019 
 

I. (UVOD) 
 

Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo ter del splošne 
kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika – občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar, ne glede 
na starost ali socialno pripadnost. Pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S športom se ljudje, na osnovi interesa, 
ukvarjajo prostovoljno. Prepoznana je vloga športa pri promociji tolerance in spoštovanja ter prispevek k uveljavitvi vloge žensk 
in mladih, posameznikov in skupnosti kakor tudi k zdravju, izobraževanju in socialni vključenosti. Z njim se lahko občani 
ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v športnih društvih, njihovih združenjih ali drugih športnih 
organizacijah in zvezah. 
 
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne dejavnosti otrok in mladine zaradi 
vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Zato 
Občina sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni šport ter gradnjo 
športnih objektov in njihovo vzdrževanje. 
 
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu. Razdelitev 
sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik ter meril, pogojev in 
kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanja programa bo spremljal Odbor 
za družbene dejavnosti. 
 

II. (VSEBINA LETNEGA PROGRAMA) 
 
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Vojnik. 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 
1 ŠPORTNI PROGRAMI 
 
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

 

1.1.1 Promocijski športni programi 
 

v višini 300,00 € 
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi planinec. 
V programih se vrednoti materialni strošek programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni brezplačno. Sredstva iz 
LPŠ se namenjajo za promocijske programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega predšolskega in šolskega 
programa izobraževanja.  
 
 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 
 

v višini 2.300,00 € 
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne 
elemente športa. 
 

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 
 

v višini 7.000,00 € 
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. 
 
 

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 
 

        v višini 1.800,00 €  
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih ekip na 
organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju se vrednoti 
glede na raven tekmovanja. 
 
 

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez 

 
v višini 4.600,00 €  

Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. Celoletni športni 
programi so opredeljeni kot splošni in pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe izvajalcev, katerih vsebina se 
nanaša na različne gibalne dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v 
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program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti 
programe izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
 
 
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

 
v višini 16.000,00 €  

V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 12 oziroma 10 let.  
 
V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, v katere 
so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne kategorije. V 
kolektivnih športnih panogah se v isti starostni kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so samostojno vključene v uradni 
tekmovalni sistem.  
 
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število ur obsega 
programa je tudi kriterij oziroma pogoj za sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je podan v posebni prilogi »Velikost 
vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih starostnih kategorij«, s tem da se 
upoštevajo samo kategorije športnikov, starih 12 let in več.  
 
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v programu redne vadbe. 
 
 
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 

 
v višini 10.000,00 €  

V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na tekmovanjih 
uradnega tekmovalnega sistema.  
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v svoji sredini 
kategoriziranega športnika državnega razreda, v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini nima 
kategoriziranega športnika in tekmuje na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki tekmuje 
na nižjih ravneh državnih tekmovanj, v IV. kakovostno raven se uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije.  
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe. 
 
 
 
1.4  ŠPORT INVALIDOV 

 
v višini 300,00 €  

Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe, v katere so vključeni invalidi. Programe se vrednoti pod enakimi pogoji in 
kriteriji kot programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport ob 
upoštevanju zmanjšane velikosti vadbene skupine za 50 %. 
 
 
2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
 
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

 
v višini 1.500,00 €  

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). Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki 
omogoča samostojno izvajanje strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali 
izobraženih strokovnih kadrov. 

 
3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
 
3.1  Delovanje športnih organizacij  

 
v višini 4.650,00 €  

Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko 
zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. 
 
 
4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 
4.1  Druge športne prireditve  

v višini 6.150,00 €  
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
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Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 
 
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji:  

- kakovostna raven prireditve (lokalna, občinska, regionalna, državna idr.),  
- število udeležencev na prireditvi in 
- tradicija (število let zaporedne izvedbe).  

 
 

4.2  Nagrade za športne dosežke 
 

v višini 2.000,00 €  
Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom iz občine Vojnik, za osvojene medalje na državnem, evropskem, 
svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.
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(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA) 
 
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor za 
družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno 
skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga 
občina objavi na krajevno običajen način. V razpisu se opredeli naslednje: 

- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi, 
- programe, ki bodo sofinancirani, 
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati, 
- način izbora programov in podlaga za izbor. 

 
Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 
Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju športa za leto 2019, ki jo podpiše župan. 
 

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA) 
 
V proračunu Občine Vojnik za leto 2019 se zagotavljajo sredstva s področja športa. 
 
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2019 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 40306 
– ŠPORT.  
 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2019 

     
PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2019 VREDNOST PROGRAMOV 

1 ŠPORTNI PROGRAMI 42.300,00 € 

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 16.000,00 € 

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 € 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 2.300,00 € 

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 7.000,00 € 

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 1.800,00 € 

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 
šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez 

4.600,00 € 

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

16.000,00 € 

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

16.000,00 € 

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 10.000,00 € 

1.4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 € 

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.500,00 € 

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.500,00 € 

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.650,00 € 

3.1 Delovanje športnih organizacij 4.650,00 € 

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 6.150,00 € 

4.1 Druge športne prireditve 6.150,00 € 

VSI PROGRAMI SKUPAJ 54.600,00 € 

 
Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2019. 
 
Številka: 671-0005/2019-1 
Vojnik, 28. 2. 2019 
 

Branko Petre,  
župan Občine Vojnik 

 
 


