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Zakon o športu v petem členu govori o tem, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v
športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni,
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za
šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
V nadaljevanju v 13.členu navaja, 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, ki določa programe in
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev,
ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne
naloge, opredeljene v nacionalnem programu. Ne glede na prej navedeno pa lahko občinski
svet sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega mnenja občinske športne
zveze, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.
3. odstavek 16.člena pa določa, da občinski svet z odlokom podrobneje določi izvajalce
posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za
izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve
višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad
pogodbami o sofinanciranju.
V 98. členu pa Zakon o športu določa še, da se podzakonski predpisi sprejmejo najkasneje v
roku enega leta od uveljavitve tega zakona (objavljen je bil 9.6.2017).
Glede na to, da je novi Odlok še v začetni fazi priprave (pripravljen je osnutek), se letni
program športa za leto 2018 sprejema še po starem. V pomladnem času pa bo potrebno
sprejeti nov Odlok v skladu z določili novega Zakona o športu.
Letni program športa Občine Kranjska Gora izhaja iz predloga Proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2018, saj je obseg financiranja programov športa odvisen od višine zagotovljenih
sredstev v Proračunu. Po sprejetju Proračuna za leto 2018 pa bo v skladu s Pravilnikom o
načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora-uradno prečiščeno besedilo
(UVG št. 27/2004 s spr.) stekel postopek javnega razpisa, na podlagi katerega se bodo izbrali
izvajalci letnega programa športa v Občini Kranjska Gora. Za investicije v športno
infrastrukturo (konto 431000) pa se bo s prejemniki sredstev sklenila pogodba. Prav tako bo
sklenjena pogodba tudi za subvencioniranje stroškovne cene najema športnih objektov.
Skupna višina sredstev za Programe športa (18059001) znaša 520.764,00 EUR. Najvišji delež
v višini 331.590,00 EUR je namenjen investicijam v športno infrastrukturo.

Cilj letnega programa športa pa je spodbujanje in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj
športnih dejavnosti v Občini.
Glede na zgoraj navedeno in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora predlagamo,
da Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme naslednji
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 1. člena Pravilnika o
načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo
(UVG, št. 27/2004 s spr.) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št.
31/2017) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji ___. seji dne _____ sprejel
LETNI PROGRAM
športa Občine Kranjska Gora za leto 2018
I. Uvod

V skladu s 13. členom Zakona o športu se izvajanje lokalnega programa športa določi z
letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti.
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 lokalne skupnosti.
II. Opis programov
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se v Občini
Kranjska Gora zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Šport otrok in mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovno šolske mladine
- športna vzgoja mladine
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2. Vrhunski in kakovostni šport
3. Športna rekreacija
4. Šport invalidov
5. Drugi programi iz področja športa:
- športne prireditve
- šolanje strokovnih kadrov
- strokovni kadri
- športni objekti
- informatika in propagandna dejavnost v športu
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni
III. Višina finančnih sredstev
V Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 se za programe športa nameni sredstva v
skupni višini 520.764,00 EUR, in sicer 150.445,00 EUR za dejavnost športnih društev,
4.818,00 EUR za športni dodatek kategoriziranim športnikom, 2.115,00 EUR za vzdrževanje
planinskih poti in postojank, 15.000,00 EUR za vzdrževanje športnih objektov, 16.796,00
EUR za subvencioniranje stroškovne cene najema športnih objektov, ki so v lasti oziroma
solasti Občine Kranjska Gora, ter 331.590,00 EUR za naslednje investicije v športno
infrastrukturo:
- 50.000,00 EUR za sistem zasneževanja (ASK Kranjska Gora),
5.000,00 EUR za sistem zasneževanje (ŠD Dovje-Mojstrana),
3.800,00 EUR za led osvetljavo (TOP TEN Mojstrana),
- 20.000,00 EUR za dokončanje zavarovane poti Hladnik (PD Gozd Martuljk),
3.000,00 EUR za ureditev objekta pri športnem igrišču v Gozd Martuljku (PD Gozd
Martuljk),
- 21.300,00 EUR za športni park Ruteč, dokončanje (ŠD Kranjska Gora)
2.500,00 EUR za ureditev plezišča Grančišče vzhod,
2.440,00 EUR za ferato Mlačca pri planinskem taboru,
- 132.500,00 EUR za ureditev golf igrišča v Logu,
15.000,00 EUR za projekt igrišče v Mojstrani na Prodah

-

76.050,00 EUR za nabavo opreme v športnem parku Ruteč (projekt Karavanke, Interreg
SLO AUT)

To pomeni, da bo Občina Kranjska Gora iz Proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
izvajalcem športnih programov namenila zgoraj navedena sredstva.
Sredstva za programe športa (razen za investicije v športno infrastrukturo, subvencioniranje
stroškovne cene najema športnih objektov za katera se sklene pogodba) se izvajalcem
športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa.
IV. Sofinanciranje dejavnosti

Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih
programov v Občini Kranjska Gora iz javnih sredstev Občine Kranjska Gora v letu 2018
sofinancira naslednje dejavnosti:
EUR
150.445,00

4.818,00
15.000,00
2.115,00
16.796,00
189.174,00

Namen
Osnovna dejavnost športnih društev
6.1.1. Šport otrok in mladine (šport v vzgojno izobraževalnem sistemu):
6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih otrok
6.1.1.2. športna vzgoja osnovno šolske mladine
6.1.1.3. športna vzgoja mladine
6.1.1.5. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
6.1.6. Kakovostni šport
6.1.9. Športna rekreacija
6.1.8. Šport invalidov
6.1.10. šport starejših
6.5.1. športne prireditve
6.3.1. šolanje strokovnih kadrov
6.3.2. strokovni kadri
6.3.5. informatika in propagandna dejavnost v športu
6.4.1. delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni
6.3.2.3. Vrhunski šport- športni dodatek kategoriziram športnikom
6.2. Športni objekti – vzdrževanje
6.2. Športni objekti- vzdrževanje planinskih poti in postojank
6.3.2. Subvencioniranje stroškovne cene najema športnih objektov
SKUPAJ

EUR

1.049,00
1.905,00
2.745,00
7.187,00
72.740,00
9.136,00
600,00
900,00
500,00
700,00
50.192,00
1.000,00
1.791,00

Tabela: LETNI IZVEDBENI PROGRAM ŠPORTA OBČINE KRANJSKA GORA ZA
LETO 2018 (FINANČNI NAČRT)
postavka
180510
180511
180512
180513
180514
180515

namen
DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV
ŠPORTNI DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM
VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO
ŠPORTNA DVORANA
skupaj

EUR
150.445,00
4.818,00
2.115,00
15.000,00
331.590,00
16.796,00
520.764,00

%
28,89
0,93
0,41
2,88
63,67
3,22
100,00

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih prijav, se bodo sredstva
razporedila izvajalcem športnih programov za druge programe. Pristojna Komisija za izvedbo javnega
razpisa predlog za prerazporeditev sredstev predlaga županu.

Številka:
Kranjska Gora, dne 30.11.2017

Župan
Janez Hrovat

