
Na osnovi 13. člena Zakona o športu (UL RS 29/2017) je Občinski svet občine Tolmin na svoji 

27.seji dne, 19. 12. 2017, sprejel naslednji  
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2018 
 

 

Z Letnim programom športa (LPŠ) Občinski svet določa programe in področja športa, ki bodo 

sofinancirani iz občinskega proračuna v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki 

se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, 

opredeljene v nacionalnem programu. 

 

V letu 2018 se iz občinskega proračuna za področje športa zagotavlja 1.320.385,53 EUR, od 

tega: 

A - 228.243,93 EUR za dejavnost in  

B – 1.092.141,60 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov: 

 

A - Sredstva za dejavnost obsegajo: 
A.1 - sofinanciranje programov in področij športa = 84.572,00 

A.2  - stroške uporabe športne dvorane in drugih objektov = 33.178,68  

A.3 - stroške obratovanja in vzdrževanja lastnih šp. objektov in mat. stroške službe  =  43.593,25  

A.4 - stroške dela izvajalca javne službe = 66.900,00 EUR 

 

 

Sredstva za A.1 (za programe in področja športa) in A.2 (za objekte) se razdelijo na osnovi 

razpisa v skladu z Odlokom o sofinanciranju športa, ki ga sprejme Občinski svet, ob 

upoštevanju naslednjih oblik programov in področij športa iz  15. člena Zakona o športu:  
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI             72.500 

1.1 PROSTOČASOVNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

1.3 OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA DEJAVNOST 

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT  

1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT 

1.6 VRHUNSKI ŠPORT 

1.7 ŠPORT INVALIDOV 

1.8 ŠPORTNA REKREACIJA 

1.9 ŠPORT STAREJŠIH 
 

2. ŠPORTNI OBJEKTI ( A.2)            33.178,68 

Ta znesek je namenjen plačevanju najemnine za športno dvorano Gimnaziji, pokrivanju stroškov 

uporabe športne dvorane za izbrane programe v okviru LPŠ, ki se jim zagotavlja uporaba 

dvorane znotraj kvote ur določene z razpisom in za smučarske karte ter plavalni bazen pri učenju 

plavanja. Sorazmerni del (25 % = 8.294,67) prejme direktno OŠ Tolmin za stroškov dvorane.  
 

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU       6.000 

3.1 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJAJNJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 

DELAVCEV V ŠPORTU 

3.2 ZALOŽNIŠTVO IN INFORMACIJSKO–KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA  
 

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU        1.000 
 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA     4.000 
 

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU    1.072 

 
 

 



A.3 – Materialni stroški strokovne službe in stroški za obratovanje 

ter tekoče vzdrževanje lastnih športnih objektov  in opreme  =  43.593,25 EUR 
 

V tem okviru so: 

- materialni stroški strokovne službe planirani v znesku 10.000 EUR,  

- stroški obratovanja športnih objektov v upravljanju Zavoda KŠM (elektrika, voda, komunalne 

storitve za športna parka na Brajdi in Logu in za Vodno hišo, Sotočje - plan 15.000 EUR 

 - tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov in opreme Zavoda KŠM 18.593,25 EUR  
 

Sredstva za ta namen prejme upravljavec objektov Zavod KŠM v okviru plačil za opravljanje javne 

službe – vzdrževanje športnih objektov in infrastrukture. 
 

 

A.4. – stroške deli zaposlenih na področju športa v ZKŠM   = 66.900,00 EUR 
 

Znesek predstavlja bruto plačo z vsemi dodatki in prispevke ter dodatnim PIZ za tisti del zaposlenih, 

v zavodu KŠM, ki opravljajo javno službo na področju športa in se zagotavlja iz proračuna (0,5 

direktor, 0,45 računovodja + 1,5 vzdrževalec Brajda, 0,75 oskrbnik šp. dvorane, 0,25 čistilke) 
 

Izračun je narejen v skladu z določili pogodb o zaposlitvi in ustrezne zakonodaje, izločen je 

sorazmerni del plač, ki se zagotovi iz tržne dejavnosti.  
 

B - Sredstva za investicije v športne objekte  
 

v 2018 so predvidena v višini 1.092.141,60 EUR in sicer: 

• 6.000 EUR - za investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture na objektih v upravljanju ZKŠM 

•  25.000 EUR – za nabavo novega kombija  

• 1.061.141,60 EUR – za prenovo atletsko nogometnega stadiona 

 
 

Za investicije oz. investicijsko vzdrževanje drugih javnih športnih objektov (tistih, s katerimi 

ne upravlja zavod KŠM) se zagotavlja sredstva v okviru sredstev namenjenih krajevnim 

skupnostim, ki se razdelijo po posebnem razpisu. 

 

         župan: Uroš Brežan 
 


