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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o pogojih in merilih 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini 
Dobrepolje (Ur.l. RS, št. 137/04, ) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ur.l.RS, št.28/08), je 
Občinski svet Občine Dobrepolje na svoji 24. redni seji, dne 22.12.2009 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
v Občini Dobrepolje za leto 2010 

1. UVOD 

V skladu s 7. členom Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa na 
lokalni ravni določi z letnim programom športa. Občina Dobrepolje z letnim 
programom športa določa športne programe, ki se bodo sofinancirali iz občinskega 
proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, in 
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine. 

2. CILJI 

Šport je prav gotovo dejavnost, ki pomembno vpliva na kakovost življenja občank in 
občanov, saj krepi njihovo zdravje in spodbuja njihovo ustvarjalnost. S tem ima šport 
večplastni pomen tako za posameznika, kot za celotno družbo. Temeljni cilj programov 
športa je omogočiti vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost in športno rekreacijo čim 
širši populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati k zdravemu načinu življenja. 
Zato v Občini Dobrepolje na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim ciljem: 

• dviganje športne ozaveščenosti svojih občank in občanov in vključevanje čim 
večjega števila prebivalcev občine vseh starosti, še posebej mladih, v različne 
športne aktivnosti, 

• spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja, 
• zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini, 
• izgradnja športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno in 

celostno izvajanje tako organiziranih športnih programov, kot tudi individualne 
športne rekreacije. 

Kot kratkoročni cilj, pa je potrebno izpostaviti predvsem zagotavljanje osnovnih 
pogojev za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostnega in vrhunskega športa ter športne rekreacije. 

Občina Dobrepolje z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj 
športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Svoj javni interes na 
področju športa uresničuje tako, da: 

• zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini, 
• spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti, 
• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno 
izobraževalnih ustanovah. Društva sprejemajo in izvajajo športne programe avtonomno. 
Pri tem si postavljajo cilje, ki so odvisni od njihovih strokovnih, prostorskih in 
finančnih zmožnosti. Športna društva so povezana v Zvezo športih organizacij 
Dobrepolje, ki za društva opravlja strokovne in usmerjevalne naloge ter jim pomaga pri 
izvajanju programov. Občina društvom in športni zvezi sofinancira tisti del športnih 
programov, ki so v javnem interesu. 
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3. OBSEG SREDSTEV 

V Občini Dobrepolje izvajamo na področju športa naloge, ki so opredeljene z 
Nacionalnim programom športa. Športni programi se sofinancirajo v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih 
sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju pravilnik), katerega sestavni del 
so merila za vrednotenje in izbor programov športa. 

Iz proračuna Občine Dobrepolje se za proračunsko leto 2010 za programe športa 
zagotovi 48.880 €. Od tega je 6.000 € namenjeno za vzdrževanje in obratovanje javnih 
športnih objektov ter 3000 € za najemnine, 39.880 € pa za dejavnosti izvajalcev letnega 
programa športa.  

Sredstva se med izvajalce športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa in 
prijavljenih programov, ki se vrednotijo na podlagi pravilnika. 

4. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

Letni program športa v Občini Dobrepolje za leto 2010, ki je predstavljen v 
nadaljevanju, je po posameznih vsebinah ter strokovnih in razvojnih nalogah oblikovan 
v skladu z merili za vrednotenje in izbor programov športa, ki so sestavni del pravilnika 
o sofinanciranju športa v Občini Dobrepolje. Poleg imena je navedena tudi številka 
proračunske postavke, na katero se konkretna programska vsebina nanaša. 

Letni program športa v Občini Dobrepolje za leto 2010 obsega naslednje vsebine ter 
strokovne in razvojne naloge: 

I. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE in ŠTUDENTOV 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let) 

Cilj interesne športne vzgoje predšolskih otrok je pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po 
športnem udejstvovanju v naslednjih starostnih obdobjih. 

1.1.1. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”    

V programa za pridobitev športne značke so vključeni predšolski otroci, ki obiskujejo 
vrtec. Udeleženci programov bodo prejeli športne knjižice, v katerih se evidentira 
njihovo sodelovanje v programih. Udeleženci, ki bodo program uspešno zaključili, bodo 
prejeli priznanje. Stroški športnih knjižic in priznanj se pokrivajo neposredno iz 
Ministrstva za šolstvo in šport, tako da ta program  nima več proračunske postavke. 

1. 2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let) 

Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je obogatiti in dopolniti šolsko športno 
vzgojo z dodatnimi programi, doseči, da bi znali vsi otroci, ki končajo osnovno šolo, 
plavati, pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po športnem udejstvovanju tudi v 
naslednjih starostnih obdobjih. 

1.2.1. “Zlati sonček” in “Krpan”    

V programa za pridobitev športne značke so vključeni otroci od 1. do 6. razreda 
osnovne šole. Programa sta mišljenja kot protiutež pretirani tekmovalnosti v športu. 
Udeleženci programov bodo prejeli športne knjižice, v katerih se evidentira njihovo 
sodelovanje v programih. Udeleženci, ki bodo program uspešno zaključili, bodo prejeli 
priznanje. Stroški športnih knjižic in priznanj se pokrivajo neposredno iz Ministrstva za 
šolstvo in šport, tako da ta program nima proračunske postavke. 
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1.2.2. Program “Naučimo se plavati”     p.p. 0418026 

Program učenja 20 ur plavanja vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja in 
preverjanje znanja plavanja. Organiziran bo plavalni tečaj za učence 1. in 2. razreda 
osnovne šole. Sredstva so namenjena pokritju stroškov najemnine objekta (bazena), 
strokovnega kadra, prevoza in organizacije tečaja. Predvideva se, da bo v program 
vključeno približno 48 otrok.  

1.2.3. Drugi- 80 urni programi osnovnošolske mladine  p.p.  0418027 

Ti programi (mali nogomet, namizni tenis, odbojka), katerih izvajalci so običajno 
športna društva, se izvajajo v popoldanskem času in zajemajo različne športne zvrsti. 
Čeprav program nima zgolj tekmovalnega značaja, je možno in verjetno, da se v njem 
odkrije kakšnega prihodnjega uspešnega športnika. Predvideva se, da bo v program 
vključeno približno 65 osnovnošolcev. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju 
strokovnega dela. 

1.2.4. Program tekmovanj OŠ na nivoju občine  p.p. 0418028 

Športna tekmovanja in prireditve osnovnih šol (so pomemben sestavni del šolske 
športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in interesnih dejavnosti, 
medtem ko so prireditve namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in 
sposobnosti. V programu tekmovanj OŠ na nivoju občin Dobrepolje, Grosuplje in 
Ivančna Gorica bodo sodelovali na različnih športnih tekmovanjih v športnih panogah 
(štafetni tek, kros, mali nogomet, rokomet, odbojka), ki jih razpisuje Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Predvideva se, da se bo tekmovanj in prireditev udeležilo približno 218 
otrok. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju sodniških stroškov, stroškov priznanj in 
stroškov najema objektov za šolska športna tekmovanja.  

1.2.5. Program tekmovanj OŠ nad  nivojem občine  p.p. 0418028 

Republiška tekmovanja osnovnih šol (badminton, namizni tenis, atletika) so pomemben 
sestavni del šolske športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in 
interesnih dejavnosti, medtem ko so prireditve namenjene druženju vseh mladih, ne 
glede na znanje in sposobnosti. V programu republiških tekmovanj bo sodelovanje v 
različnih športnih panogah (badminton, namizni tenis, atletika), ki jih razpisuje 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Predvideva se, da se bo tekmovanj in prireditev 
udeležilo približno 32 otrok. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju sodniških 
stroškov, stroškov priznanj in stroškov najema objektov za šolska športna tekmovanja.  

1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport p.p. 0418046 

V programu se izvaja načrtna vzgoja mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje 
športnih rezultatov, primerljivih z dosežki njihovih vrstnikov v drugih okoljih. Glavni 
cilj tega programa je vključitev čim večjega števila otrok in mladostnikov, ki imajo 
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in motivacijo za sodelovanje v 
zahtevnem procesu treniranja in nastopanja na tekmovalni ravni ter tem mladim 
športnikom omogočiti optimalne priprave in nastope na tekmovanjih, s ciljem doseganja 
čim boljših uvrstitev na državnih tekmovanjih.  

Predvideva se nastop ekipe starejših dečkov (6) v tekmovanju za naslov državnega 
prvaka v streljanju ( Strelsko društvo Bukovec) in nastop ekipe starejših dečkov (14) v 
tekmovanju malega nogometa (ŠD Kompolje). 

Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje stroškov strokovnega dela, materialne 
stroške tekmovanj, meritve in spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje. 
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1. 3.  Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)    

1. 3. 1. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)   p.p. 0418030 

Cilj interesne športne vzgoje mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe, 
je zagotavljanje ustreznih psihofizičnih sposobnosti mladih, preprečevanje zdravju 
škodljivih razvad in odvisnosti ter zadovoljevanje človekove potrebe po gibanju, igri in 
tekmovalnosti. 

Izvajalca ŠD Dobrepolje in ŠD Kompolje bosta izvajala letni 80 urni program vadbe v 
popoldanskem času. V ta program bo vključenih 90 srednješolcev- mladincev, v 
aerobiko in namizni tenis. 

1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  p.p. 0418047 

Program kakovostnega in vrhunskega športa predvideva sofinanciranje stroškov 
strokovnega dela. Predvideva se nastop 2 kadetov in 2 mladincev v tekmovanju za 
naslov državnega prvaka v streljanju.      

II. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

2.1. Športna dejavnost študentov  p.p. 0418034 

Program interesne športne dejavnosti študentov v letu 2010 predvideva udeležbo treh 
vadbenih skupin študentov v aerobiki in malem nogometu. Izvajalca sta ŠD Dobrepolje 
in ŠD Kompolje. 

III. ŠPORTNA REKREACIJA  p.p. 0418031 

Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, saj pomeni 
obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem tempu življenja ogrožene in 
izrabljene, zaradi enostranskih obremenitev. Je nekakšna psihološka nujnost, ki ima tudi 
družabni pomen.  

Program predvideva udeležbo ene vadbene skupine starejših občank. Izvajalec je ŠD 
Dobrepolje. Sredstva so namenjena sofinanciranju plačila strokovnega kadra.  

IV. ŠPORT INVALIDOV p.p. 0418032 

Program športa invalidov v letu 2010 predvideva vadbo dveh vadbeni skupin invalidov, 
ki bodo izvajali 80 urni program vadbe. Izvajalca sta Strelsko društvo Bukovec in 
Športno društvo Ponikve. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra. 

V. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV   
p.p. 0418033 

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno 
potrebno strokovno znanje ter permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, ki 
vodijo vadbo in procese treniranja v športnih programih.                                                             

V l. 2009 se je izobraževanja udeležilo in uspešno opravilo 5 udeležencev na programu 
za pridobitev licence, 1 udeleženec na izpopolnjevanju za pridobitev sodniške licence.  
V letu 2010 bodo sredstva nakazana prijavljenima društvoma ŠD Dobrepolje in ŠD 
Kompolje ob predložitvi opravljenih izobraževanj in izkazanih stroškov izobraževanja. 

VI. DELOVANJE DRUŠTEV IN ZŠO 

Vsa športna društva v občini se združujejo v Zvezo športnih organizacij Dobrepolje, 
katere osnovna naloga je koordinacija, povezovanje in usmerjanje aktivnosti športnih 
društev, ki so včlanjeni v zvezo, pri čemer nudi svojim članom strokovno, tehnično in 
drugo pomoč. Poleg tega izvaja naloge iz nacionalnega programa športa, ki so ji 



5 
 

zaupane ter sodeluje z občinskimi strukturami pri strokovnih in drugih vprašanjih s 
področja športa. 

6.1. Delovanje društev p.p. 0418037 

Športna društva (10) so temeljne športne organizacije v Občini Dobrepolje in bistven 
faktor za uspešnost dobrepoljskega športa. Združujejo preko 755 članov organiziranih v 
27 vadbenih skupin. Sredstva iz občinskega proračuna so namenjena za zagotavljanje 
pogojev delovanja, organizacijsko delo in izvajanje administrativnih nalog v društvih. 

6.2. Delovanje Zveze športnih organizacij Dobrepolje- strokovne službe p.p. 0418035 

Zveza športnih organizacij Dobrepolje (strokovne službe) bo za občino izvajala 
strokovna opravila( prijava na javni razpis, priprava pogodb, izdelava pravilnikov, 
poročila in plan za proračun občine, izdelava poročil za ministrstvo, nadzor nad 
izvajanjem programov ipd.) Zveza bo izvajalec programa naučimo se plavati, 
usklajevala bo programe šolskih tekmovanj s sosednimi občinami in ministrstvom in 
promocije športnih prireditev. Zveza bo usklajevala in nudila strokovno pomoč pri 
načrtovanju dejavnosti izvajalcev in občine Dobrepolje. 

6.3. Delovanje Zveze športnih organizacij Dobrepolje- organi ZŠO  p.p. 0418036  

Program predvideva sofinanciranje delovanja organov Zveze športnih organizacij 
Dobrepolje. Sredstva se bodo porabila za plačilo letne nagrade predsednika zveze, za 
plačilo članarine OKS, za provizijo bančnega poslovanja, potrošnega materiala in 
plačilo računovodskega servisa. 

VII. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV p.p. 0418040 

Predvideva se  pokritje materialnih stroškov športnih objektov, ki jih uporabljajo 
različni izvajalci športnih dejavnosti (OŠ- telovadnica, Gasilski dom- ŠD Kompolje, ŠD 
Zagorica, PD Dobrepolje, RK Dobrepolje ). Stroški vzdrževanja se bodo poravnali ob 
koncu leta ob predložitvi izkazanih stroškov. 
S ŠD Predstruge je podpisana pogodba o pokritju materialnih stroškov igrišča, za 
pokritje  komunalnih stroškov, vode in elektrike.  

VIII. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 

 
8.1. Promocijske športne prireditve – veter v laseh, rokomet, košarka, nogomet…  p.p. 
0418038 
 
Program promocijskih športnih prireditev predvideva izvedbo 11 športnih prireditev, 
katerih se bo udeležilo cca 1900 udeležencev.  
 
8.2. Tekmovanja odraslih   p.p. 0418039 
 
Za izvedbo rekreativnih tekmovanj v malem nogometu, košarki, namiznem tenisu, 
odbojki, tenisu ipd. se predvideva kritje stroška sodnikov, priznanj ter najemnina 
objektov tistim izvajalcem Nacionalnega programa športa, ki imajo sedež v občini. 
Udeleženci tekmovanj bodo najmanj 70% stroške pokrili iz prijavnin. 
 
 
Številka: 65000-1/98                                                                        OBČINA DOBREPOLJE 
Videm, 22.12.2009                                                                           župan 
              Janez Pavlin 
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5. FINANČNI NAČRT – proračun 

Postavka Konto  Naziv postavke           Proračun 2010 

   SKUPAJ: 
48.880.00 

 

0418026   Program naučimo se plavati 3.380,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.380,00 

0418027   Drugi- 80 urni programi osnovnošolske mladine 5.000,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 

0418028   Program tekmovanj OŠ na nivoju občine 1.300,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.300,00 

0418029   Program tekmovanj OŠ nad nivojem občine 530,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 530,00 

0418030   Interesna športna vzgoja mladine 1.400,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.400,00 

0418031   Športna rekreacija 
700,00 

 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 700,00 

0418032   Šport invalidov 1.400,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.400,00 

0418033   Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje 314,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 314,00 

0418034   Športna dejavnost študentov                                                                                  
2.100,00 

 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.100,00 

0418035   Delovanje ZŠO Dobrepolje ( strokovnih služb) 3.900,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.900,00 

0418036   Delovanje ZŠO Dobrepolje – organi ZŠO 1.500,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 

0418037   Delovanje društev 9.260,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 9.260,00 

0418038   Promocijske športne prireditve- veter v laseh, rokomet 1.146,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.146,00 

0418039   Tekmovanja odraslih 1.050,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.050,00 

0418040   Vzdrževanje športnih objektov 9.000,00 

 4022 
4120 

00 
00 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

800,00 
8.200,00 

0418046   Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 4.400,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.400,00 

0418047   Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2.500,00 

 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 

 




