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Štev.: 9000-0001/2018
Datum: 9.3.2018

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽIRI

ZADEVA: Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Žiri za leto 2018

Izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi
občinski svet v skladu s 13. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17).

Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti.

Predlagani Letni program športa je že obravnavala in potrdila Komisija za šport na njihovi zadnji seji.

Letni program športa je pravna podlaga za objavo javnih razpisov na področju športa.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji predlog sklepa:

Občinski svet Občine Žiri sprejme Letni program športa v občini Žiri za leto 2018 v predloženem
besedilu.

Pripravila: Župan
Nina Lukan mag. Janez Žakelj

Priloga:
- Letni program športa v občini Žiri za leto 2018
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Na osnovi 13. člena Zakona o športu (Ur. l. RS št. 29/17), 10. člena Pravilnika o merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Žiri (Ur. l. RS št. 23/2011, 6/2012, 88/2012, 11/2016)
in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 14/2018) je Občinski svet Občine Žiri na
svoji . redni seji dne sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŽIRI ZA LETO 2018

1. člen

Letni program športa v občini Žiri za leto 2018 določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti za njihovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotavljajo v
občinskem proračunu za izvajanje letnega programa športa.

2. člen

Z Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 2018 so zagotovljena naslednja sredstva:
- za dejavnost izvajalcev letnega programa športa v višini 75.500,00 EUR,
- za športne objekte in investicije na področju športa v višini 988.519,72 EUR,
- za tekoče vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Žiri in dane v upravljanje v višini

3.000,00 EUR,
- za posebne nagrade za izredne športne dosežke žirovskih športnikov v višini 1.000,00 EUR.

3. člen

1. Dejavnost izvajalcev letnega programa (75.500,00 EUR)

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa, po deležih:

I. Športna vzgoja otrok in mladine
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

2,13%
12,79%
26,88%

15,13%

1.608,15 EUR
9.656,45 EUR

20.294,40 EUR

11.423,15 EUR
II. Kakovostni šport 15,45% 11.664,75 EUR
III. Športna rekreacija 6,05% 4.567,75 EUR
IV. Šport invalidov 0,43% 324,65 EUR
V. Specifične športne panoge 4,26% 3.216,30 EUR
VI. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 4,26% 3.216,30 EUR
VII. Športne prireditve 3,2% 2.416,00 EUR
VIII. Informacijski sistem na področju športa 2,66% 2.008,30 EUR
IX. Delovanje športnih društev 6,76% 5.103,80 EUR

SKUPAJ: 100,0% 75.500,00 EUR



Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu za
področje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. Vrednost programov je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih izvajalcev.

2. Športni objekti, investicije in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Za športne objekte in investicije so namenjena sredstva v naslednjih višinah:
- Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 13.500,00 EUR
- Ureditev zunanjih športnih površin ob OŠ Žiri; zunanje športno igrišče    40.000,00 EUR
- Večnamenska dvorana - gradnja 935.019,72 EUR

Za tekoče vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Žiri in dane v upravljanje, so zagotovljena
sredstva v višini 3.000,00 EUR.

3. Posebne nagrade za izredne športne dosežke

Sredstva za posebne nagrade za izredne športne dosežke žirovskih športnikov na mednarodnih
tekmovanjih, ligaška napredovanja ali za športnika leta so zagotovljena v višini 1.000,00 EUR.

4. člen

Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Letnem programu športa:

Izvajalci športnih programov so točkovani, rangirani in sofinancirani v skladu s pogoji, merili in
normativi za izvajanje letnega programa športa, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Žiri.

5. člen

Na osnovi Letnega programa športa v občini Žiri, bo župan objavil javni razpis za sofinanciranje
programov športa v občini Žiri.

Štev.: Župan
Datum: mag. Janez Žakelj
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