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Uvod 

 

Letni program športa Občine Brežice za leto 2021 (v nadaljevanju LPŠ 2021) opredeljuje vsebine na 

področju športa, financirane iz občinskega proračuna v letu 2021, obseg in vrsto dejavnosti, ki se 

sofinancira pri posameznih programih, določa upravičence za posamezne vsebine in predviden delež 

sredstev proračuna za posamezne vsebine.  

 

Dotika se le dela programa Občine, ki je neposredno vezan izključno na izvrševanje proračunskih 

postavk znotraj proračunskega podprograma Šport in prostočasne aktivnosti. Podpora področju 

športa se pojavlja tudi na drugih področjih, predvsem na področju investicijskih vlaganj Občine in 

izobraževanja.  

 

Javni interes Občine Brežice na področju športa obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, 

ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene 

zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za 

ohranjanje zdravja. 

 

Na področju športa je Občina Brežice ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za šport Brežice, ki je s 

svojim ustanovitvenim aktom ustanovljen za namene: 

- upravljanja, urejanja, vzdrževanja in gradnje športnih objektov v Občini Brežice, 

- izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju Občine Brežice, v javnem 

interesu Občine Brežice, 

- izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. 

 

Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, 

ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se: 

- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ, 

- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa. 

 

Pripravo LPŠ 2021 podrobneje opredeljuje Odlok o sofinanciranju letnega progama športa v občini 

Brežice (Uradni list RS, št: 59/19, v nadaljevanju: odlok). Odlok določata 16. člen Zakona o športu 

(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Resolucija o nacionalnem programu športa v 

Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14). Odlok je sprejel Občinski svet 

Občine Brežice na 8. seji, dne 23. 9. 2019. V Uradnem listu RS je bil objavljen 4. 10. 2019. Skladno 

s svojim 20. členom je stopil v veljavo petnajsti dan po objavi, torej 19. 10. 2019.  

 

Odlok v svojem 8. členu določa: 

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega 

se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.  

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in 

prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:  

– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,  

– obseg in vrsto športnih programov in področij,  

– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov in področij.  

(3) Sklep za pripravo LPŠ izda župan najpozneje 90 dni pred pričetkom proračunskega leta.  
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(4) Predlog LPŠ pripravi strokovni svet za šport v 45 dneh od sklepa župana za pripravo LPŠ.  

(5) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Brežice. Pred sprejemom mora strokovni svet za šport pridobiti 

mnenje občinske športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Šteje se, da je mnenje 

pozitivno, če občinska športna zveza ne odgovori v roku enega meseca.  

 

Upoštevajoč tretji odstavek 8. člena odloka je župan izdal Sklep o začetku priprave letnega programa 

športa za leto 2021 dne 2. 9. 2020 (št. sklepa: 679-0006/2020). S sklepom župana št. 679-0005/2019 

iz dne 21. 10. 2029 je bil imenovan Strokovni svet za šport, ki je skladno s četrtim odstavkom 8. člena 

zadolžen za pripravo LPŠ 2021. Strokovni svet za šport je na  5. korespodenčni seji dne, ki je potekala 

od četrtka, 15. 10. 2020 od 14:00 do petka, 16. 10. 2020 do 12:00 izoblikoval predlog LPŠ 2021. 

Skladno s petim odstavkom 8. člena je bil LPŠ 2021_______ poslan Športni zvezi Brežice in širši 

zainteresirani javnosti (šolam, športnim društvom, ki niso člani Športne zveze Brežice in drugim 

športnim ustanovam) v razpravo s pozivom k podaji mnenja. Športna zveza Brežice je ______ po e-

pošti posredovala sklep s pozitivnim mnenjem, št. k predlogu LPŠ za leto 2021.  

 

Na pripravo LPŠ 2021 je vplivala višina razpoložljivih sredstev, ki so v Odloku o proračunu Občine 

Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20) namenjena za sofinanciranje programov športa.  

 

V razpravi LPŠ 2021 je strokovni svet podal sledeče predloge: 

 

Predlog strokovnega sveta na LPŠ 2021 Odziv 

Zmanjšanje minimalnega števila udeležencev v 

vadbeni skupini v primeru specifike vadbe ali 

zakonsko določenih omejitev 

V primeru, da obstaja zakonski predpis ali 

druga varnostna priporočila, ki omejujejo 

velikost vadbene skupine, ki se razlikuje od 

velikosti vadbene skupine določene v odloku, 

mora prijavitelj take vadbene skupine ob prijavi 

na javni razpis predložiti takšen dokument 

priložiti. Podrobneje se obrazloži v razpisni 

dokumentaciji javnega razpisa.   

Dodatno preverjanje pogoja “vključenosti v 

tekmovalni sistem” pri odobrenih programih 

Pogoj vključenosti v tekmovalni sistem se pri 

odobrenih programih, preverja ob prijavi na 

javni razpis ter z ustreznimi dokazili o 

sodelovanju v tekmovalnem sistemu NPŠZ ob 

oddajanju poročila. Prijavitelji, ki ne bodo 

dostavili ustreznih dokazil, ne bodo upravičeni 

do sofinanciranja. Podrobneje se opredeli v 

razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 

Omejevanje prijave tekmovalnih stroškov 

Prijava tekmovalnih stroškov za posamezno 

vadbeno skupino posameznega prijavitelja sme 

presegati povprečje prijav tekmovalnih stroškov 

zadnjih treh let pred prijavo na javni razpis do 

največ 10 %. Podrobneje se določi v razpisni 

dokumentaciji.    

Dodatna sredstva za delovanje za uspešnejša 

športna društva v programih kakovostnega in 

vrhunskega športa 

Športna društva, lahko pridobijo dodatna 

sredstva za delovanje za programe 
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Predlog strokovnega sveta na LPŠ 2021 Odziv 

kakovostnega in vrhunskega športa glede na 

razširjenost in uspešnost športne panoge  

 

 

Podlage  

 

Pri pripravi Letnega programa športa v občine Brežice za leto 2021 so bili upoštevane sledeče 

podlage: 

 

(A) Predpisi: 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20); 

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 

47/13 in 32/15); 

- Odlok o financiranju letnega programa športa v občini Brežice (Uradni list RS, št. 59/2019), 

- Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (Uradni list RS, št. 10/20). 

 

(B) Temeljni dokumenti: 

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023; 

- Strategija Občine Brežice, maj 2014; 

- Letni program športa v občini Brežice za leto 2020. 

 

 

Vsebine na področju športa, financirane iz občinskega proračuna v letu 2021 

 

Na podlagi Odloka o proračunu občine Brežice za proračunsko leto 2021, predvidevamo, da bodo 

vsebine, izključno za področje športa vezane neposredno na izvrševanje sledečih proračunskih 

postavk znotraj Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ki je za področje 

primarno zadolžen: 

 

18059001 Programi športa 

 

- 00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije 

- 00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa 

- 00076 Šolska športna tekmovanja 

- 00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje 

- 00078 Vzdrževanje športnih objektov 

- 00079 Obnova športnih igrišč na podeželju 

- 00478 Zimsko drsališče 

- 00548 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa - Zavod za šport Brežice 

- 00549 Materialni stroški program športa - Zavod za šport Brežice 

 

V proračunu občine Brežice za leto 2020 je postavka 00023 namenjena za izvajanje projekta »Stavi 

na zdravje«, sofinanciranega iz programa Erasmus+ Šport Evropske komisije.  

 

Področje športa se sofinancira z izvajanjem proračunskih postavk tudi znotraj drugih oddelkov.  
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Rezultati financiranja področja športa v preteklih 5 letih 

 

S podatki realizacije v letu 2020 še ne razpolagamo, saj imajo upravičenci do sofinanciranja možnost 

dostaviti zahtevke do sredine meseca novembra. Zaradi tega smo pregled pretekle porabe 

osredotočili na obdobje 2015-2019. V tabele smo dodali tudi podatek za 2020, kjer pa so predstavljena 

v proračunu zagotovljena sredstva in ne dejanska realizacija. Pričakovati je, da odobrena sredstva 

športnim organizacijam ne bodo porabljena v celoti, saj je športno udejstvovanje zaradi ukrepov vlade 

Republike Slovenije proti širjenju bolezni Covid-19 močno okrnjeno in nekatere vsebine ne bodo 

realizirane. V tem času je Občina Brežice zagotavljala sredstva na področju športa predvsem za 

naslednje namene: 

 

- Programi športa, ki so v javnem interesu Občine Brežice. Financiranje teh programov 

občina izvaja preko javnega razpisa. V obdobju 2015-2020 je Občina Brežice skupaj sofinancirala 

izvajanje 868 programov, preko 125.000 ur vadbe ter zagovorila pogoje za vadbo več kot 12.000 

posameznikom. Natančni podatki o financiranju programov športa v obdobju 2015-2020 so 

predstavljeni v prilogi 1.  

 

- Šolska športna tekmovanja osnovnošolcev in srednješolcev. Pri tem je Občina Brežice 

zagotovila sredstva izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj, udeležbo ekip in posameznikov 

na tekmovanjih višjih nivojev (področna, državna) ter del stroškov dela strokovnega sodelavca 

Zavoda za šport Brežice, ki opravlja naloge vezane na izvajanje šolskih športnih tekmovanj na 

občinski ravni ter strokovnih opravil za potrebe športnih društev in njihovih zvez (V nadaljevanju 

strokovni sodelavec ZŠB.. V letu 2020 je bil strokovni sodelavec ZŠB sofinanciran iz novo 

oblikovane proračunske postavke, ki je bila oblikovana za financiranje delovanja javnega zavoda 

Zavod za šport Brežice. Natančni podatki o porabi sredstev za šolska športna tekmovanja v 

preteklih 6 letih so opredeljena v spodnji tabeli: 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Realizacija sredstev 30.273,00 € 22.484,00 € 24.780,65 € 25.993,46 €    28.690,72 €     15.637,67 €  

Sofinancirano:             

Občinska in področna ŠŠT da da da da da da 

30% stroškov dela delavca ZŠB da da da da da ne 

Prevoz na tekmovanja OŠ in 

SŠ da da da da da da 

 

- Sofinanciranje plavalnega opismenjevanja predšolskih otrok ter otrok prve triade OŠ, pri 

čemer se sofinancira del vstopnine na bazen. Podatki o porabi sredstev namenjenih plavalnemu 

opismenjevanju v zadnjih letih so predstavljeni v spodnji tabeli: 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Realizacija 2.835,00 € 1.873,00 € 2.206,50 € 4.888,02 € 3.800,80 € 5.500,00 € 

 

- Redna manjša vzdrževanja objektov, ki so v upravljanju Zavoda za šport Brežice in za katera 

zavod ne more pridobiti drugih sredstev: 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Realizacija 5.342,00 € 5.000,00 € 6.952,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 
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- Obnova športnih igrišč na podeželju, ki se dodeljuje na podlagi javnega razpisa. Občina 

Brežice je namenjala sredstva za obnavljanje športnih površin, ki so v lasti, upravljanju ali 

dolgoročnemu najemu lokalnih društev ali krajevne skupnosti in nabavi športne opreme. Podatki o 

porabi sredstev v zadnjih 5 letih so predstavljeni v spodnji tabeli: 

 

 

Leto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Realizacija 3.986,00 € / 3.569,00 € 494,92 € 3.710,39 € 4.000,00 € 

Št. izvajalcev 4 / 4 1 4 3 

 

 

Obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih 

18059001 Programi športa 

Opis podprograma 

Iz podprograma 18059001 Programi športa, se sofinancira dejavnost javnih zavodov za šport, 

sofinancirajo se strokovne službe in organi športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, 

promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, šport v vrtcih in šolah, šport v 

društvih, šport invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, 

nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnosti športa vsem občanom, 

predvsem pa otrokom in mladini, 

- zagotavljanje pogojev za razvoj in delovanje vrhunskega športa, 

- ustvarjanje možnosti za skladen razvoj posameznih športnih panog in društev na področju 

športa, 

- promocija občine s pomočjo športa, 

- izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva, 

- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa, 

- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom. 

 

Letni izvedbeni cilji:  

- uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni, 

- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 

- povečevanje deleža športno aktivnih v občini, 

- izgradnja športnih objektov, pokritih in nepokritih, 

- pokritost celotne občine s športnimi objekti, 

- povečevanje števila športnih panog po principu šport za vse, 

- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu, 

- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunskega športa v občini, 

- zagotavljanje pogojev za šport invalidov. 

 

00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije 

Cilji: Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta »Stavi na zdravje« (»Bet on Health«), 

ki ga je Občina Brežice uspešno prijavila na razpis Erasmus+ Šport Evropske komisije. 
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Namen: Cilj projekta je razviti motivacijski model za vključevanje populacije mladih v aktivnejše 

športno udejstvovanje. Predvideno izvajanje projekta je eno leto. V projekt bo vključeno več 

akterjev na področju športa v občini kot tudi javnih institucij.  

 

00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa 

Cilji: Zagotavljanje delovanja civilne/ društvene sfere na področju športa v občini. 

 

Namen: Sofinanciranje športnih programov na podlagi odloka in Podrobnejših pogojev in meril za 

izbor in sofinanciranje posameznih programov in področij športa v občini Brežice, zapisanih v 

prilogi 1 odloka. 

 

Sredstva, ki predstavljajo stroške ur upravljanja objektov Zavoda RS za šport so iz postavke v 

osnutku proračuna občine za leto 2020 prenesena na postavki 00548 in 00549. Skozi razpis bodo 

izvajalcem dodeljene razpoložljive ure po posameznem objektu v upravljanju Zavoda za šport 

Brežice. 

 

1. Pregled sofinanciranih programov v 2021 

A) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

1. Šolska športna tekmovanja 

Financiranje šolskih športnih tekmovanj je podrobneje opredeljeno pod 

obrazložitvijo postavke 00076 Šolska športna, ki sledi temu podpoglavju.  

2. Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

a. 30 urni programi prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok (oznaka 

programa PO), ki se izvaja izven časa rednega varstva otrok. Okvirno največ 

5 programov.  

b. 30-60 urni programi prostočasne športne vzgoje otrok (oznaka programa 

ŠO), ki se izvaja izven časa rednega pouka. Okvirno največ 25 programov.  

c. 60 urni programi prostočasne športne vzgoje mladine (oznaka programa 

PM), ki se izvaja izven časa rednega pouka. Okvirno največ 5 programov.  

3. Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami na regijski in nacionalni 

ravni 

4. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport 

a. 90-120urni programi vadbe otrok (oznaka programa O1). Okvirno največ 16 

programov.  

b. 90-220urni programi vadbe otrok (oznaka programa O2). Okvirno največ 32 

programov.  

c. 120-220 urni programi vadbe mladine (oznaka programa M1). Okvirno 

največ 15 programov.  

d. 280-320 urni programi vadbe mladine (oznaka programa M2). Okvirno 

največ 7 programov.  

 

B) Celoletni športni programi ob študijskih športnih dejavnosti 

 

C) Programi kakovostnega športa 

a. 160-220 urni programi vadbe (oznaka programa K1). Okvirno največ 8 

programov.  
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b. 280-320 urni programi vadbe (oznaka programa K2). Okvirno največ 5 

programi.  

 

Č)  Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 

a. 320 urni programi vadbe (oznaka programa V). Okvirno največ 1 program.  

 

D) Sofinanciranje udeležbe športnikov s stalnim prebivališčem v občini Brežice, ki so 

registrirani v društvu, katerega sedež je v občini Brežice, na svetovnih in evropskih 

prvenstvih, svetovnih igrah ter na tekmah svetovnega in evropskega pokala, kjer jim 

panožne športne zveze v celoti ne zagotavljajo sredstev za pokrivanje stroškov udeležbe 

– sredstva se podelijo na podlagi posebne pisne prošnje v skladu s sredstvi, ki so za ta 

namen predvidena v posebni postavki proračuna občine za tekoče leto. Sredstva niso 

predmet javnega razpisa. En športnik je letno lahko upravičen do sofinanciranja udeležbe 

le na enem večjem tekmovanju.  

 

E) Šport invalidov 

1. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez 

a. 30-60 urni programi vadbe invalidov (oznaka programa IN). Okvirno največ 

5 programov.  

2. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov 

 

F) Športna rekreacija 

1. Celoletni ciljni športno rekreativni programi 

a. 120 urni občasni programi množične vadbe v naravi ter v oz. na objektu 

(oznaka programa ŠR). Okvirno največ 4 programi.  

2. Pilotski športni programi za krepitev zdravja in dobrega počutja 

 

G) Šport starejših - Skupinska gibalna vadba starejših na površinah za šport v naravi in v 

urbanem okolju 

a. 60 urni programi vadbe (oznaka programa ŠS). Okvirno največ 6 programov.  

 

H) Investicijski infrastrukturni projekti v športne objekte in površine za šport v naravi 

Financiranje investicijskih infrastrukturnih projektov v športne objekte in 

površine za šport v naravi je podrobneje opredeljeno pod obrazložitvijo postavk 

00078 in 00079. 

 

I)  Razvojne dejavnosti v športu: 

1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

a. Udeležba na izpopolnjevanjih (licenciranjih) za strokovne kadre 

(sofinancira se največ 50% cene izpopolnjevanja). 

b. Udeležba na usposabljanjih za pridobitev usposobljenosti za strokovne 

kadre (sofinancira se največ 50% cene usposabljanja). 

2. Založništvo v športu 

a. Izdelava in izdaja publikacij o športu v Občini Brežice (sofinancira se največ 

50% vseh stroškov izdaje). Okvirno največ 3 publikacije.  

 

J) Športne prireditve 
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a. Rekreativne športne prireditve lokalnega pomena. Okvirno največ 35 

prireditev. V to skupino sodijo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da gre za enodnevne prireditve (turnirji) ali ligaška tekmovanja, 

- da gre za prireditve s tekmovalnim značajem za neregistrirane 

športnike, 

- da je vsaj polovica skupin, ki se udeležujejo ligaških tekmovanj, iz občine 

Brežice, 

- da prireditev nima denarnega nagradnega sklada. 

b. Rekreativne športne prireditve državnega pomena in mednarodne 

prireditve. Okvirno največ 8 prireditev. V to skupino sodijo prireditve, ki 

izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih pogojev: 

- množično vključujejo različne starostne kategorije občanov, 

- vzpodbujajo občane k ukvarjanju z rekreativnim športom in k zdravemu 

načinu življenja, 

- množično pohodništvo in kolesarjenje, 

- dnevi športa, na katerih se predstavijo različne športne panoge, 

- prireditve ob proslavi okroglih obletnic (10, 20 let,….) športnih društev, 

- druge športne prireditve širšega občinskega pomena. 

 

K) Delovanje društev in njihovih zvez 

Financiranje delovanja društev in njihovih zvez je opredeljeno v 6. členu odloka, 

podrobneje pa je opredeljeno v D. točki II. Poglavja Priloge 1 odloka 

Podrobnejši pogoji in merila za izbor in sofinanciranje posameznih programov 

in področij športa v občini Brežice (v nadaljevanju: priloga odloka). Do 

sofinanciranja delovanja društev in njihovih zvez so upravičeni prijavitelji 

programov pod točkami A.5), C), Č) in F). 

 

L) Tekmovalni stroški 

Financiranje tekmovalnih stroškov je opredeljeno D točki II. Poglavja priloge 

odloka. Višina sofinanciranja tekmovalnih stroškov se podrobneje opredeli v 

Ceniku za določanje vrednosti športa v Občini Brežice (v nadaljevanju: cenik). 

Do sofinanciranja tekmovalnih stroškov so upravičeni prijavitelji športnih 

programov, ki so vključeni v sisteme rednih tekmovanj za naslov državnega 

prvaka oz. za naslov pokalnega državnega prvaka. Višina povračila 

tekmovalnih stroškov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. 

Izračuna se kot delež med razpoložljivimi sredstvi ter vsoto vseh prijavljenih 

tekmovalnih stroškov odobrenih programov. Tekmovalni stroški se lahko 

dodelijo prijaviteljem programov, opredeljenih pod točkami A.4), C) in Č).  

 

M)   Najem objektov 

Sredstva za najem objektov se izplačujejo izvajalcem športnih programov za 

izvajanje redne vadbe za programe opredeljene pod A.2), A.4) ter od B) do Č) 

in od E) do G). Izvajalci programov iz točke A.2), ki izvajajo svojo vadbo do 

18:00, morajo skleniti dogovor z osnovno šolo o brezplačnem najemu objekta. 

Izvajalcem programov iz točke A.5), ki nastopajo v ligaškem in so dolžni gostiti 

tekmovanja se povrnejo stroški za najem objekta ob tekmah. Višina financiranja 
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ure vadbe se podrobneje opredeli v Ceniku za določanje vrednosti športa v 

Občini Brežice.  

  

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji programov vadbe opredeljenih v točkah A) do F), so 

podrobneje opredeljeni v prilogi 2: možnosti prijave.  

 

 

 

 

2. Omejitve skupnega števila ur programov 

 

Zgornje meje glede števila posameznih programov iz prejšnjega člena (športni programi A do F) se 

lahko spremenijo le v primeru, da skupno število ur izbranih programov ne presega: 

- pri programih PO, ŠO, ŠM 1.950 ur, 

- pri programih O1, O2, M1, M2 14.500 ur, 

- pri programih K1, K2 3.360 ur, 

- pri programih V 320 ur, 

- pri programih IN, ŠS 660 ur, 

- pri programih ŠR 480 ur.  

 

Odstopanje navzgor od skupnega števila ur (21.270) je možno največ za 240 ur. 

V primeru, da je skupno število ur pri posameznih programih manjše od največjega dovoljenega, se 

lahko ne-dodeljene ure prerazporedijo na programe, kjer je število ur programov večje od zgornjih 

omejitev. Pri tem se upošteva, da se ne-dodeljene ure pri posameznem programu, najprej 

prerazporedijo na njemu najbližji levi program, glede na tabelo možnosti prijave. 

 

Vsem programom, ki ustrezajo razpisnim pogojem, pa zaradi omejevanje števila programov niso 

izbrani za sofinanciranje, se prizna status programa v javnem interesu. 

 

3. Prednosti pri izboru ob večjemu številu programov, ki ustrezajo razpisnim pogojem 

 

V kolikor število prijavljenih programov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno število 

razpisanih programov v posameznih točkah, imajo pri izboru prednost: 

 

Pri programih PO, ŠO, PM: 

1. Programi, ki jih prijavijo društva 

2. Programi z večjim številom vadečih v skupini 

 

Pri programih O1, O2, M1, M2: 

1. Programi z višjim odstotkom registriranih športnikov v skupini (ne velja za O1) 

2. Programi z večjim številom kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za 

programe M2) 

3. Programi z višjim številom ur vadbe 

4. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določila zgornjih točk, prizna sofinanciranje najmanj 

ene vadbene skupine iz programov O ter ene vadbene skupine iz programov M.  
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Pri programih K1, K2: 

1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za programe K2) 

2. Programi z višjim številom ur vadbe. 

3. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

 

Pri programih V: 

1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini  

 

Pri programih IN, ŠS: 

1. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določilo iz zgornje točke, prizna sofinanciranje 

najmanj ene vadbene skupine iz programov IN in ŠS.  

 

Pri programih ŠR: 

1. Programi planinstva in pohodništva.  

2. Programi z večjim deležem vadečih s stalnim prebivališčem v občini Brežice. 

3. Programi z večjim številom udeležencev.  

 

Pri programih razvojne dejavnosti v športu – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu: 

1. Programi udeležbe na usposabljanjih za pridobitev usposobljenosti za strokovne 

kadre.  

 

Pri programih razvojne dejavnosti v športu – Založništvo v športu: 

1. Programi, ki po mnenju strokovne komisije, predstavljajo večji pomen za šport na 

lokalni ravni.   

 

 

 

Pri športnih prireditvah: 

1. Prijavitelji, ki so prireditve prijavili na razpis v letih 2019 in 2020 ter prijavljene prireditve 

tudi izvedli.  

2. Prijavitelji, katerih osnovna usmeritev je športna rekreacija. 

3. Prijavitelji tistih rekreativnih športnih prireditve državnega pomena in mednarodnih 

prireditev, ki po mnenju strokovne komisije, predstavljajo večji pomen za šport na 

lokalni ravni.  

 

4. Omejitve sofinanciranja obsega posameznih programov  

 

Omejitve obsega sofinanciranja posameznih programov glede na prijavitelja in omejitve posameznih 

prijaviteljev pri prijavi posameznih programov:  

 

Pri programih PO, ŠO, ŠM: 

1. Posameznemu društvu/zvezi društev/drugi pravni osebi se sofinancira največ 5 

programov, pri čemer v enem kraju/šoli ne more izvajati več kot 2 programa. 
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2. Posameznem zavodu s področja športa, vzgoje in izobraževanje se sofinancirata 

največ 2 programa.  

V kolikor se bo prijavljeni program društva izvajal na šoli v času do 18.00 ure, morata društvo in šola 

skleniti dogovor o sodelovanju, kjer šola zagotavlja brezplačen najem prostora. V dogovoru mora biti 

navedeno tudi, da se izvajalec športnih programov obvezuje izvajati vse ukrepe povezane s 

omejitvami širjenja bolezni Covid-19 in drugih zakonskih predpisov ter načini izvajanja teh ukrepov.  

 

Pri programih O1, O2, M1, M2: 

Posameznemu prijavitelju se pri programih O1, O2, M1 in M2 sofinancira največ 6 programov ne 

glede na starostne kategorije ali spol. Pri kolektivnih športnih panogah, se posameznemu prijavitelju 

lahko sofinancira največ 9 programov. Pri tem se posameznemu prijavitelju sofinancirata največ 2 

programa O1. 

 

Pri programih K1, K2: 

Posameznemu prijavitelju se skupno sofinancira največ 1 program ne glede na starostne kategorije 

ali spol.  

 

Pri programih V: 

Posameznemu prijavitelju se skupno sofinancira največ 1 program ne glede na starostne kategorije 

ali spol.  

 

Pri programih IN, ŠS: 

Posameznemu prijavitelju se skupno sofinancirata največ 2 programa. 

 

Pri programih razvojne dejavnosti v športu – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov v športu: 

Posameznemu prijavitelju se priznata največ 2 udeležbi na usposabljanjih za pridobitev 

usposobljenosti za strokovne kadre.  

 

Po pridobitvi usposobljenosti za strokovne kadre, za katere so bila odobrena sredstva iz javnega 

razpisa, prijavitelj in Občina skleneta dogovor o delovanju strokovnega delavca v športnih 

organizacijah v občini Brežice za najmanj dve (2) leti od datuma pridobitve usposobljenosti.  

  

Posameznemu prijavitelju se prizna največ toliko udeležb na izpopolnjevanjih (licenciranjih) za 

strokovne kadre, kolikor programov redne vadbe se istemu prijavitelju sofinancira v tekočem letu.  

 

Pri športnih prireditvah: 

Pri rekreativnih športnih prireditvah lokalnega in občinskega pomena, se posameznih prijaviteljem 

sofinancira naslednje število prireditev: 

- prijaviteljem, ki so imeli v preteklem letu prireditve sofinancirane in so sredstva izkoristili, 

največ 4 prireditve, 

- prijaviteljem, ki v preteklem letu niso imeli sofinanciranih prireditev, največ 1 prireditev, 

- prijaviteljem, ki so imeli v preteklem letu prireditve sofinancirane, pa sredstev niso izkoristili, 

največ 1 prireditev.  

 

Pri rekreativnih športnih prireditvah državnega pomena in mednarodnim prireditvah, se posameznim 

prijaviteljem, razen občinskim športnim zvezam, sofinancira največ 1 prireditev.  
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5. Drugo 

 

1. Pri specifičnih športnih panogah, kjer pravila nacionalnih panožnih športnih zvez za redna 

prvenstvena tekmovanja mlajših kategorij opredeljujejo starostne kategoriji 14 do 16 let oz. 

podobno, se te vadbene skupine razvršča v ustrezno skupino iz tabele možnosti prijav (priloga 

2) glede na prevladujoče število vadečih iste starosti. 

2. Izhodiščno leto za določanje starosti vadečih je leto 2021 oz. pri športnih panogah, kjer 

tekmovalna sezona poteka skozi dve koledarski leti (2020/2021), je to leto 2021. 

3. Dejanski strošek za najem objektov se posameznemu izvajalcu določi glede na predloženi 

urnik vseh izbranih vadbenih skupin. 

 

00076 Šolska športna tekmovanja 

Cilji: Sofinanciranje aktivnosti šolskega tekmovalnega športa, ki presega športno vzgojo po učnem 

načrtu. 

 

Namen: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje organizacije občinskih šolskih športnih tekmovanj 

osnovnih in srednjih šol, pri čemer gre del sredstev za nakup medalj, pokalov in diplom, oz. 

udeležbe najboljših ekip in posameznikov občine na višjih nivojih tekmovanj (področna, državna) 

ter del sredstev za pokrivanje potnih stroškov osnovnim šolam za prevoz na šolska športna 

tekmovanja.. 

 

00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje 

Cilji: Sofinanciranje aktivnosti šolskega športa najmlajših ter plavalnega opismenjevanja 

osnovnošolskih otrok. 

 

Namen: Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje programov plavalnega opismenjevanja v prvi 

triadi OŠ (preverjanja, tečaji), kjer se pokriva ½ cene vstopnice na bazen. 

 

00078 Vzdrževanje športnih objektov 

Cilji: Zagotovitev sredstev za izvajanje redne dejavnosti javne službe Zavoda za šport Brežice v 

skladu s predlogom odloka o preoblikovanju zavoda, pri čemer je prioriteta: 

- upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov v občini Brežice,  

- izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju občine Brežice, ki so 

opredeljene kot javni interes Občine Brežice, 

- izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. 

 

Namen: Sredstva so namenjena  rednemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju Zavoda za 

šport Brežice in za katera zavod ne more pridobiti drugih sredstev. Sredstva bodo zavodu 

dodeljena na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega plana dela za leto 2020. 

 

00079 Obnova športnih igrišč na podeželju 

Cilji: Zagotavljanje sredstev za urejanje športnih površin na podeželju (območje izven krajevnih 

skupnosti mesta Brežic) 

 

Namen: Sredstva, ki bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa, so namenjena vzpostavljanju, 

vzdrževanju in obnavljanju športnih površin na podeželju in so v lasti, upravljanju ali dolgoročnem 
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najemu lokalnih društev ali krajevnih skupnosti ter urejanju planinskih poti (markacije) in za nakup 

premične športne opreme, ki so nujno potrebna za izvajanje športne vadbe.  

 

00478 Zimsko drsališče 

Cilji: Zagotavljanje zimskega drsališča na območju mesta Brežice v času zimske sezone. 

 

Namen: Sredstva so namenjena sofinanciranju vzpostavitve drsališča na območju mesta Brežice, 

predvideno pred Športno dvorano Brežice. Predvideni izvajalec aktivnosti bo Zavod za šport 

Brežice, ki bo zagotovil tudi ostale vzporedne aktivnosti za delovanje drsališča. 

00548 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa - Zavod za šport 

Brežice 

Cilj: Zagotavljanje upravljanja športnih objektov v lasti Občine Brežice. 

 

Namen: Na postavki so sredstva, namenjena pokrivanju stroškov plač in drugih izdatkov za 

zaposlene na Zavodu za šport Brežice, ki upravlja določene objekte v lasti Občine Brežice.  

00549 Materialni stroški program športa - Zavod za šport Brežice 

Cilj: Zagotavljanje upravljanja športnih objektov v lasti Občine Brežice in v upravljanju Zavoda za 

šport Brežice. 

 

Namen: Na postavki so sredstva, namenjena pokrivanju materialnim stroškom, ki nastanejo z 

uporabo objektov s strani izvajalcev programov LPŠ.  

 

Upravičenci za posamezne vsebine 

 

PP 
Naziv proračunske 

postavke 

Način 

dodeljevanja 

sredstev 

Upravičenci 

00023 

Mednarodni projekti 

podprti s strani Evropske 

komisije 

Neposredne 

pogodbe 

Skladno z odobrenim predlogom projekta, 

predvidenimi partnerji in podpisano pogodbo 

z Evropsko komisijo. 

 

00075 

Program športa - 

dejavnosti izvajalcev 

športa 

Javni razpis in 

neposredna 

pogodba 

Skladno s 3. in 4. členom odloka, dodatno 

opredeljeno spodaj. 

00076 
Šolska športna 

tekmovanja 

Neposredna 

pogodba 

Zavod za šport Brežice – Področni center 

Posavje, Zavod Novo mesto ter osnovne šole 

na območju občine Brežice na podlagi 

vsakoletnega neposrednega poziva k oddaji 

programa, vključeno v letni program dela in 

letno pogodbo sofinanciranja dela 

posameznega javnega zavoda. 

00077 
Šport najmlajših, 

plavalno opismenjevanje 

Neposredna 

pogodba 

Javni zavodi na področju vzgoje in 

izobraževanja na območju občine Brežice, 

katerih ustanoviteljica je Občina Brežice na 

podlagi vsakoletnega neposrednega poziva k 

oddaji programa, vključeno v letni program 
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PP 
Naziv proračunske 

postavke 

Način 

dodeljevanja 

sredstev 

Upravičenci 

dela in letno pogodbo sofinanciranja dela 

posameznega javnega zavoda. 

00078 
Vzdrževanje športnih 

objektov 

Neposredna 

pogodba 

Zavod za šport Brežice na podlagi 

vsakoletnega neposrednega poziva k oddaji 

programa, vključeno v letni program dela in 

letno pogodbo sofinanciranja dela javnega 

zavoda. 

00079 
Obnova športnih igrišč 

na podeželju 
Javni razpis Na podlagi izvedenega javnega razpisa.  

 

00478 

 

Zimsko drsališče 
Neposredna 

pogodba 

Zavod za šport Brežice na podlagi 

vsakoletnega neposrednega poziva k oddaji 

programa, vključeno v letni program dela in 

letno pogodbo sofinanciranja dela javnega 

zavoda. 

 

00548 

 

Sredstva za plače in 

druge izdatke 

zaposlenih program 

športa - Zavod za šport 

Brežice 

 

Neposredna 

pogodba 

Zavod za šport Brežice na podlagi 

vsakoletnega neposrednega poziva k oddaji 

programa, vključeno v letni program dela in 

letno pogodbo sofinanciranja dela javnega 

zavoda. 

Pri oblikovanju letnega programa bo Zavod 

za šport upošteval pri upravljanju objektov 

obseg ur, namenjenih po objektu za izvajanje 

LPŠ 2021. 

 

00549 

 

 

Materialni stroški 

program športa - Zavod 

za šport Brežice 

 

Neposredna 

pogodba 

Zavod za šport Brežice na podlagi 

vsakoletnega neposrednega poziva k oddaji 

programa, vključeno v letni program dela in 

letno pogodbo sofinanciranja dela javnega 

zavoda. 

Pri oblikovanju letnega programa bo Zavod 

za šport upošteval pri upravljanju objektov 

obseg ur, namenjenih po objektu za izvajanje 

LPŠ 2021. 

 

Na podlagi odloka in Podrobnejših pogojev in meril za izbor in sofinanciranje posameznih programov 

in področij športa v občini Brežice, zapisanih v prilogi 1 odloka so  

 

Upravičenci do sofinanciranja: 

• športna društva, 

• športne zveze, ki so jih ustanovila športna društva s sedežem v občini Brežice, 

• zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, 

• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 
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• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z 

zakonom, ki ureja ustanove in  

• zasebni športni delavci. 

Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci iz prve in druge alineje zgoraj. 

 

Osnovni obvezni pogoji za upravičence: 

• imajo sedež v občini Brežice, 

• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v 

skladu z veljavnimi predpisi,  

• njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,  

• izvajajo športne programe skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis 

ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

• imajo za prijavljena športne programe in področja:  

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen 

strokovni kader za delo v športu, 

- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 

programov, 

- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 

 

 

 

Predvidena sredstva proračuna za posamezne vsebine 

 

Znotraj Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj so predvidene v osnutku 

Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2021 sledeče vrednosti navedenih proračunskih postavk: 

 

PP Naziv proračunske postavke Predvidena višina za leto 2021 

00023 
Mednarodni projekti podprti s strani Evropske 

komisije 
150.000,00 EUR 

00075 Program športa - dejavnosti izvajalcev športa 242.610,00 EUR 

00076 Šolska športna tekmovanja 15.637,67 EUR 

00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje 5.500,00 EUR 

00078 Vzdrževanje športnih objektov 15.000,00 EUR 

00079 Obnova športnih igrišč na podeželju 4.000,00 EUR 

00478 Zimsko drsališče 15.000,00 EUR 

00548 
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih 

program športa - Zavod za šport Brežice 
131.555,61 EUR 

00549 
Materialni stroški program športa - Zavod za 

športa Brežice 
84.496,72 EUR 

 SKUPAJ 663.800,00 EUR 

 

 

Vrednotenje meril za izbiro programov in področij LPŠ 

 

Odlok v 3. točki 7. člena navaja merila, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri področij LPŠ za 

posamezno leto. V letu 2021 se sofinancirajo naslednji programi in področja športa: 
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ŠPORTNI PROGRAMI 

Prostočasna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami (PO, ŠO in PM) , ob študijska športna dejavnost, športna rekreacija (ŠR), šport 

starejših (ŠS) 

Merilo  Vrednotenje 

Cena športnega programa 

Sofinancirajo se brezplačni športni programi – programi za katere ni 

potrebno plačati vadnine oz. Ta ne predstavlja več ko 50 % stroškov 

programa. 

Kompetentnost strokovnega 

kadra 

Sofinancirajo se programi, ki jih vodijo ustrezno izobraženi oz. 

usposobljeni vaditelji in imajo strokovno izobrazbo za delo v športu 

usklajeno z veljavnim Zakonom o športu. 

Število vadečih 

Za sofinanciranje se izberejo tisti športni programi, katerih vadbene 

skupine so usklajene z določili odloka. Vadbene skupine so izjemoma 

lahko manjše, v primeru, da za to obstaja ustrezen zakonski predpis.  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (O1, O2, M1 in 

M2), kakovostni šport (K1 in K2), vrhunski šport (V), šport invalidov (IN) 

Merilo  Vrednotenje 

Kompetentnost strokovnega 

kadra 

Sofinancirajo se programi, ki jih vodijo ustrezno izobraženi oz. 

usposobljeni vaditelji in imajo strokovno izobrazbo za delo v športu 

usklajeno z veljavnim Zakonom o športu. 

Konkurenčnost športne 

panoge  

Vse športne panoge prijavljenih programov predstavljajo enako 

konkurenčnost na lokalni ravni. 

Nacionalni oz. lokalni pomen 

športne panoge 

Vse športne panoge prijavljenih programov predstavljajo enak lokalni 

pomen. 

Število športnikov oz. 

razširjenost športne panoge 

Prijavljeni programi športnih društev oz. klubov z višjim številom 

športnikov se obravnavajo enako, kot programi društev oz. klubov z 

nižjim številom športnikov. 

Uspešnost športne panoge 
Pri izbiri programov za sofinanciranje se uporabi predpostavka, da so 

vse športne panoge na lokalni ravni enako uspešne. 

 

 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

Merilo  Vrednotenje 

Deficitarnost 

Sofinancirajo se izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja tistim 

športnim programom, kjer je primanjkljaj število vaditeljev večji glede na 

število prijavljenih programov. 

Založništvo 

Merilo  Vrednotenje 

Deficitarnost 
Sofinancirajo se publikacije, ki jih na določenem športnem področju 

primanjkuje in predstavljajo velik lokalni pomen v občini Brežice. 

Reference  
Prednost pri izbiri imajo prijavitelji, ki so publikacije izdajali že v preteklosti, 

vendar se njihova vsebina ne ponavlja. 
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ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

Organiziranost na področju kakovostnega (K1 in K2) in vrhunskega športa (V) 

Merilo  Vrednotenje 

Konkurenčnost športne 

panoge  

Vse športne panoge prijavljenih programov predstavljajo enako 

konkurenčnost na lokalni ravni. 

Nacionalni oz. lokalni pomen 

športne panoge 

Vse športne panoge prijavljenih programov predstavljajo enak lokalni 

pomen. 

Število športnikov oz. 

razširjenost športne panoge 

Upošteva se število članov s plačano članarino 

- do 25 članov                                 2 točki 

- 26 do 50 članov                            4 točke 

- 51 do 75 članov                            6 točk 

- 76 do 100 članov                          8 točk 

- nad 100 članov                             10 točk 

Uspešnost športne panoge 

Upošteva se število kategoriziranih športnikov znotraj posamezne 

organizacije: 

- število kategoriziranih športnikov 1 do 5            2 točki 

- število kategoriziranih športnikov 6 do 10          3 točke 

- število kategoriziranih športnikov 11 do15         4 točke 

- število kategoriziranih športnikov nad 15           5 točk 

Organiziranost na področju športne rekreacije (ŠR), prostočasne športne vzgoje otrok in 

mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (O1, O2, M1 in M2) oz. na področju ob 

študijske športne dejavnosti 

Merilo  Vrednotenje 

Delovanje na nacionalni oz. 

lokalni ravni 

Društva, ki s prijavljenimi programi izpolnjujejo pogoje iz priloge, se 

sofinancira v enakem obsegu   

Organiziranost na nacionalni 

oz. lokalni ravni 

Sredstva za delovanje prejmejo vsi športni programi prijaviteljev, ki 

so člani nacionalne panožne zveze in imajo poravnane vse 

obveznosti za tekoče leto.  

Število vadečih  
Sredstva za delovanje se dodelijo društvom, ki imajo v posamezni 

vadbeni skupini toliko vadečih kot jih določa priloga odloka.  

 

Vrednost točke za organiziranost se podrobneje določi v Ceniku za določanje vrednosti športa v 

Občini Brežice. Število kategoriziranih športnikov se preverja v uradnih evidencah OKS-ZŠZ, 

kategorizacija posameznega športnika pa mora veljati najmanj 6 mesecev koledarskega leta.  

 

ŠPORTNE PRIREDITVE 

Merilo  Vrednotenje 

Mednarodna/ lokalna 

odmevnost 
Prednost imajo prireditve, ki imajo večjo lokalno odmevnost. 

Množičnost Prednost imajo prireditve, ki vključujejo večjo udeležbo. 
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Raven prireditve 

Med rekreativnimi prireditvami lokalnega pomena imajo prednost pri 

izbiri tiste prireditve, ki vključujejo ne-registrirane športnike. Med 

rekreativnimi športnimi prireditvami državnega pomena in 

mednarodnimi prireditvami imajo prednost tiste, ki vključujejo različne 

športne panoge in prireditve ob obletnicah športnih društev. 

Ustreznost; izključno/ 

pretežno športna 
Sofinancirajo se le prireditve, ki so izključno športne. 

 

 Kazalniki spremljanja 

 

Letni program zastavlja smernice področja, katerim sledijo tudi kazalniki. Spremljanje razvoja 

področja je ključno, saj  le tako lahko preverimo ali sledimo zastavljenim ciljem.  

Splošni kazalniki, ki jih spremljamo na celotnem področju športa so:  

- odstotek uresničevanja Nacionalnega programa športa na lokalni ravni, 

- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 

- delež športno aktivnih prebivalcev, 

- število m2 novo pridobljenih površin za šport, 

- število kategoriziranih športnikov na področju občine, 

- število strokovno usposobljenih delavcev v športu. 

 

Kazalniki po posamezni proračunski postavki:  

- 00023 Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije: 

o Kazalniki, skladno z odobrenim projektom »Stavi na zdravje« s strani Evropske komisije  

 

- 00075 Program športa-dejavnosti izvajalcev športa: 

o Višina planiranih/ dodeljenih/ realiziranih proračunskih sredstev; 

o Število prijaviteljev s sofinanciranimi programi; 

o Število odobrenih programov; 

o Število sofinanciranih ur vadbe; 

o Skupno število vključenih vadečih. 

 

- 00076 Šolska športna tekmovanja: 

o Višina planiranih/ dodeljenih/ realiziranih proračunskih sredstev; 

o Število sofinanciranih izvedenih šolskih športnih tekmovanj na občinskem nivoju; 

o Število udeležb posameznikov na tekmovanjih višjih nivojev; 

o Število vključenih v šolska športna tekmovanja na občinskem nivoju; 

o Število vključenih v tekmovanja na višjih nivojih. 

 

- 00077 Šport najmlajših, plavalno opismenjevanje: 

o Višina planiranih/ dodeljenih/ realiziranih proračunskih sredstev; 

o Število sofinanciranih plavalnih opismenjevanj; 

o Število vključenih v plavalno opismenjevanje. 

 

- 00078 Vzdrževanje športnih objektov: 

o Višina planiranih/ dodeljenih/ realiziranih proračunskih sredstev. 
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- 00079 Obnova športnih igrišč na podeželju: 

o Višina planiranih/ dodeljenih/ realiziranih proračunskih sredstev; 

o Število obnovljenih športnih igrišč. 

 

- 00478 Zimsko drsališče: 

o Število ur obratovanja drsališča; 

o Število uporabnikov. 

 

- 00548 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program Zavod za šport: 

o Število ur uporabe objekta za izvedbo programov izvajalcev LPŠ 2020. 

 

- 00549 Materialni stroški program športa - Zavod za šport Brežice: 

o Število ur uporabe objekta za izvedbo programov izvajalcev LPŠ 2020. 

 

Številka:  679-0006/2020  

Datum:                     

                                Ivan Molan 

                            Župan Občine Brežice 


