
PREDLOG 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),  Resolucije o Nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/2014),  Izvedbenega načrta 
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade 
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 13. člen Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 
17/2011 in 106/2015) in 3. odstavka 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Tolmin (UL RS 50/2018), je Občinski svet občine Tolmin na ___. seji dne, ________ sprejel  

  

LETNI PROGRAM ŠPORTA V  OBČINI TOLMIN ZA LETO 2019  
  

1. člen  
(vsebina)  

 

Občina Tolmin (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi 
sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom 
športa v občini (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2019 določi:  
• športne programe in področja, ki se v letu 2019 sofinancirajo iz občinskega proračuna,  
• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij,  
• obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij,  
• pogoje in merila za sofinanciranje športnih programov in področij v okviru LPŠ.  

  
2. člen  

(izvajalci LPŠ)  
 

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij v letu 2019 imajo izvajalci LPŠ določeni 
v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), v kolikor izpolnjujejo pogoje določene v 5. 
členu Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (v nadaljevanju Odlok) 
 

3. člen  
(programi in področja športa)  

 

V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in 
področja športa :  
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI:  
1.1. Prostočasna 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 IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI  
2.1. Načrtovanje, izgradnja in posodabljanje športnih objektov in površin za šport v naravi  
2.2. Upravljanje in vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi  

 
 



3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU   
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu   

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
4.1. Delovanje športnih društev in zvez  
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport 

 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA  
5.1. Velike mednarodne športne prireditve  
5.2. Druge športne prireditve  
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu  
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu  
 

4. člen  
(vrsta in obseg sofinanciranih programov in področij športa) 

  
Programi in področja iz 3. člena tega LPŠ se sofinancirajo v naslednjem obsegu: 

• športni programi: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ,  
• športni objekti in površine za šport v naravi: kot je predvideno v 6. členu LPŠ,  
• razvojne dejavnosti: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ,  
• organiziranost v športu: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ, 
• športne prireditve: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ.  

  
5. člen  

(višina proračunskih sredstev)  
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2019 in sicer:  
 

prora. postavka znesek opombe
1 ŠPORTNI PROGRAMI 041816 72.500,00
2 ŠPORTNI OBJEKTI 421.096,29

2.1. Investicije (načrtovanje in izgradnja) 41817 378.300,36
- investicijsko vzdrževanje orodij in opreme 4323 6.000,00

- nabava atletske opreme za stadion 4323 20.000,00

- video nadzor na Brajdi 4323 10.000,00

- zaključek investiciskih del v atl. stadion 4205,4208 271.800,36

- ureditev okolice košarkarskega in otroškega igrišča 4205,4208 40.500,00

- projektiranje objekta s tribuno 4208 30.000,00

2.2. upravljanje in vzdrževanje 041835 42795,93
3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI 041816 6.000,00

3.1. usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov 6.000,00
4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 102.955,00

4.1. delovanje šp. društev in zvez 041816 5.000,00
4.2. delovanje javnega zavoda za šport 041835 97.955,00

5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 041816 6000
5.1. velike mednarodne šport. prireditve
5.2.druge športne prireditve
5.3.promocija športa in informiranje 1.500,00
5.4. športna dediščina in muzejska dejavnost 1.500,00

SKUPAJ 608.551,29 €

3.000,0

 



 
6. člen  

 (načini zagotavljanja sredstev)   
 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:  

• sredstva za izvedbo športnih programov in področij (p. p.: 41816) - na osnovi izvedbe javnega 
razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 

• sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela (p. p.: 041817-4323) - na podlagi potrjenega 
proračuna občine in investicijskega transferja upravljavcu objektov – Zavodu KŠM Tolmin 

• sredstva za delovanje javnega zavoda KŠM Tolmin (p. p.:  041835) – na podlagi potrjenega 
proračuna občine in ustanoviteljstva, kot tekoči transfer javnemu zavodu KŠM Tolmin 

• sredstva za načrtovanje in izvedbo adaptacij in novogradenj (p.p. 041817-4205 in 4208) na 
osnovi potrjenega proračuna z direktnim plačilo izbranemu izvajalcu.  
 

7. člen  
(javni razpis)  

 
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bodo strokovne službe izvedle postopke v zvezi z 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in področij iz LPŠ v občini za leto 2019. Izbira 
in vrednotenje programov in razvojnih dejavnosti se izvrši na osnovi pogojev in meril za 
sofinanciranje programov in področij LPŠ v občini za leto 2019, ki so sestavni del tega LPŠ.  
  

8. člen  
(spremljanje izvajanja LPŠ)  

 
Strokovne službe spremljajo izvajanje LPŠ. V kolikor med letom ugotovijo, da se sredstva zaradi 
neizvajanja športnih programov in področij ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa 
pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.   
  

9. člen  
(spremembe LPŠ)  

 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.  
  

10. člen  
(veljavnost LPŠ)  

 
LPŠ v občini za leto 2019 se objavi skupaj s proračunom občine, ko ga sprejme Občinski svet.  
  
 
Številka:   
Datum :            Župan  

                                                                 Uroš Brežan 
 

 
                                                                        

Priloga: 
Pogoji in merila za sofinanciranje programov in področij iz LPŠ v občini Tolmin za 2019 


