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Občinski svet sprejme Letni program športa Občine Gornji Grad za leto 2020.  
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1. Besedilo LPŠ za leto 2020 in obrazložitev 

 

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 ZNOrg) in 
16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 8/16) je Občinski 
svet na svoji ….. redni seji, dne ……………2019, sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA  

OBČINE GORNJI GRAD 
       ZA LETO 2020 

 
V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 ZNOrg) se 
izvajanje športnih programov v Občini Gornji Grad določi z Letnim programom športa (v 
nadaljevanju: LPŠ), ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev lokalne skupnosti, 
obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovi v 
proračunu Občine Gornji Grad. 
 
Iz proračuna Občine Gornji Grad se za proračunsko leto 2020 za programe športa zagotovi 
31.682,00 EUR, in sicer: 
- javni razpis za dejavnosti izvajalcev LPŠ - v višini 23.000,00 EUR,  
- najemnino travnatega nogometnega igrišča v Spodnjem trgu - v višini 682,00 EUR in  
- investicije v športno infrastrukturo za izvajanje LPŠ – v višini 3.000,00 EUR, 
- ureditev sanitarnega objekta na športnem igrišču v Bočni – v višini 5.000,00 EUR.  
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
S proračunsko postavko v višini 23.000,00 EUR se v LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2020 
sofinancira naslednje vsebine: 
 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK 
 
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega športno-
izobraževalnega procesa.  

❑ Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok  
 

- Šport predšolskih otrok 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. 

- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Zlati sonček 
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne dejavnosti, za popestritev rednega 

vzgojno-izobraževalnega procesa, zaradi privlačnih vsebin (npr. rolanje, pohodništvo, igre z žogo, 
drsanje, smučanje,…). 
Akcija " Naučimo se plavati " 

Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne dejavnosti. 
Akcija "Ciciban planinec" 

Program se izvaja  v organiziranih skupinah  izven redne dejavnosti. 
Drugi programi  redne športne vadbe predšolskih otrok, ki se izvajajo izven redne 
dejavnosti vrtca 

Programi se izvajajo v organiziranih skupinah. 
 

- Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni 

v športne programe. 
 



- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Zlati sonček 
Program se izvaja v organiziranih skupinah. 
Krpan 
Program se izvaja v organiziranih skupinah. 
Drugi  programi 
Programi se izvajajo v organiziranih skupinah. 
Šolska športna tekmovanja   
- občinska in medobčinska tekmovanja: 
Vrednoti se organizacija in izvedba občinskih šolskih tekmovanj. 
- 70- urni programi v počitnicah: (razni tečaji, športne šole, športni tabori, …) 
Programe izvajajo lahko vsi izvajalci športnih dejavnosti, v času letnih in medletnih šolskih 
počitnic.  
- 70-urni program športne dejavnosti, ki ima značaj organizirane kontinuirane vadbe. 

 
- Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

V program se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in 
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo 
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih 
določi Nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim 
komitejem Slovenije. Obseg in vsebina programov so prilagojeni posebnostim posameznih skupin 
otrok in športnih zvrsti.  
 

- Športna  vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
 
- Športna vzgoja mladine 
- Interesna športna vzgoja mladine 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti 
mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih 
razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.  

- Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih 
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od 
specifičnosti športne zvrsti. 

- Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
 

- Športna vzgoja študentov 
- Interesna športna dejavnost študentov 

 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 

❑ Kakovostni šport  
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih 

športnikov, ki nimajo objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik 
razvoja športa. 

V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v 
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. 

❑ Vrhunski šport  
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega 

športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.  
 
 
 
 



 
ŠPORT INVALIDOV 

 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 

zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom. 
 
ŠPORTNA REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH 
 

Pri programih športne rekreacije gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje 
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.  

Cilji športne rekreacije odraslih so ohraniti in izboljšati celostni zdravstveni status, 
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in 
dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje 
število ljudi v redne oblike dejavnosti. 

 
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 
 

- Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
Programe se izvaja v strokovnih institucijah z udeležbo amaterskih strokovnih kadrov.  
 

- Promocijska dejavnost, športne prireditve 
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj 

promocije športa ter z izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki so pomembne za 
popularizacijo športa. 

 
- Delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti 

Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se združujejo v zveze športnih društev na 
lokalni ravni in v nacionalne panožne zveze. V letnem programu športa se lahko v sklopu 
proračunskih sredstev za šport določi del sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in 
administrativnega delovanja športnih društev in športnih zvez. Sredstva se ovrednotijo na podlagi 
evidence članov s plačano članarino.  

Občinske športne zveze kot organizacije, so v popolni domeni in lastni presoji društev in 
športnih organizacij, katere obstoj je stvar presoje in prostovoljnosti povezovanja društev. 
 
S proračunsko postavko v višini 682,00 EUR se v LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2020 
sofinancira naslednje vsebine: 
 

❑ Najemnina travnatega športnega igrišča – Spodnji trg v Gornjem Gradu. 
 
S proračunsko postavko v višini 8.000,00 EUR se v LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2020 
sofinancira naslednje vsebine: 
 
INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO (8.000,00 EUR) 

❑ Vzdrževanje športnih igrišč in objektov ter nakup športne opreme za izvajanje LPŠ za 
posamezne izvajalce LPŠ preko javnega poziva v višini 3.000,00 EUR in 

❑ Ureditev sanitarnega objekta na športnemu igrišču v Bočni v višini 5.000,00 EUR. 
 
Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, zagotavljala sofinanciranje iz finančnih 
sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki 18059001.  

V proračunu Občine Gornji Grad za proračunsko leto 2020 je na postavki zagotovljenih 31.682,00 
EUR za programe in projekte na področju športa.  
 
V LPŠ se uvrstijo tisti programi Nacionalnega programa športa, ki so pomembni za lokalno 
skupnost in so povezani s tradicijo. 



Izbor in razdelitev sredstev iz postavke 18051000 bo potekala na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa, ki bo izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev 
LPŠ v občini Gornji Grad, za katerega je namenjenih 23.000,00 EUR. Sredstva na postavki 
18052001 bodo v višini 682,00 EUR nakazana po najemni pogodbi, 3.000,00 EUR po izvedenem 
javnem pozivu, 5.000,00 EUR pa po postopku zbiranja ponudb. 
 
Sofinanciranje športnih programov bo potekalo v skladu s sprejetim proračunom Občine Gornji 
Grad za leto 2020. 
 
Številka:                                       Občina Gornji Grad 
Datum:       župan Anton Špeh, l. r. 
   
 

 
 


