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1 Uvod 

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture. Je prvina kakovosti 
življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto. Družbena vloga športa izhaja iz 
njegovega pomena za javno zdravje (telesno, duševno in socialno), socializacijo in gospodarstvo. 
Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in k dejavni 
udeležbi v družbi, pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, prispevanju k trajnostnemu 
razvoju ter k drugim pozitivnim družbenim vrednotam in narodni identifikaciji. Zaradi svojega pomena 
je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo 
ustrezni sistemski družbeni pogoji. Šport je pomemben za blaginjo prebivalcev in je temeljna pravica 
vsakega človeka, ne glede na starost, socialno-ekonomski položaj ali kakršne koli druge okoliščine. 
 
Področje športa je prepleteno z različnimi družbenimi področji: zdravstvom, vzgojo in izobraževanjem, 
okoljem, turizmom, kulturo, prometom, gospodarstvom idr. Razvoj športa v občini je tako odvisen od 
številnih organizacij, ne le športnih.  
 
Pomembno je, da se v programe športa vključijo občani v vseh obdobjih življenja. Prednostno vsebino 
nacionalnega programa športa zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega 
oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc pa predstavlja športna 
dejavnost otrok in mladine. To prepoznava tudi Občina Brezovica, zato bo temu posvetila pozornost s 
cilji in ukrepi, ki so del te strategije. 
 

2 Izhodišča in namen 

Občina je v sodelovanju s stičiščem nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije - Stičišče Središče 
(Zavod Nefiks) izvedla proces za pripravo Strategije, ki bo vsebinsko in finančno začrtala delovanje 
občine na področju športa za obdobje 2022–2032. Pri oblikovanju Strategije smo izhajali iz zakonodaje 
in že doseženega položaja na področju športa ter specifik lokalnega okolja. V obdobju februar–marec 
2022 smo izvedli anketo med občani, s katero smo zbirali informacije občanov za področje športa. 
Anketa je bila objavljena na spletni strani občine in na portalu MojaObčina.si. Cilj ankete je bil na 
podlagi pridobljenih rezultatov ugotoviti, kakšno je stanje športa v Občini Brezovica, kakšne so športno-
rekreativne navade občanov, kaj menijo o trenutni športni infrastrukturi v občini ter kakšne so želje za 
prihodnost. 31. marca 2022 je bil izveden posvet z organizacijami, ki delujejo na področju športa v 
občini. Opravljeni so bili tudi dodatni intervjuji s predstavniki organizacij. Na podlagi teh izhodišč je bil 
izoblikovan predlog, ki je bil posredovan izvajalcem letnega programa športa in vzgojno izobraževalnim 
zavodom.  
 

Proces priprave in izvajanja 
strategije   

1. Vzpostavitev strokovne delovne skupine za pripravo 
strategije 

2. Izvajanje ankete med občani in športnimi društvi 
3. Interpretacija anket 
4. Izvedba posveta z organizacijami na področju športa na 

temo priprave strategije 
5. Intervjuji s ključnimi deležniki na področju športa 
6. Priprava ključnih ciljev, ukrepov 
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7. Razprava - uskladitev izhodišč (občina, športne 
organizacije) 

8. Zapis osnutka strategije  
9. Javna obravnava osnutka strategije 
10. Sprejem strategije s strani občinskega sveta  
11.  Uresničevanje strategije 
12. Spremljanje uresničevanja   

 
S Strategijo razvoja športa v Občini Brezovica želi občina ustvariti pogoje za razvoj športa na vseh 
področjih delovanja kot enega od pomembnih temeljev razvoja posameznika in družbe, oblikovati 
smernice za nadaljnji razvoj športa v občini ter določiti prednostne razvojne cilje ter sistematično 
uresničevanje le-teh s pomočjo opredeljenih ukrepov. V Strategijo so zajeti strateški cilji in ukrepi, ki 
predstavljajo dodano vrednost lokalnemu okolju in s tem prispevajo k boljši kakovosti življenja v občini. 
 

3 Temeljni dokumenti, ki urejajo področje športa  

Priprava Strategije razvoja športa v Občini Brezovica temelji na državnih dokumentih in aktih Občine 
Brezovica.  
 
Temeljni zakonodajni in strateški okvir, ki ureja področje športa v Republiki Sloveniji, predstavljata 
Zakon o športu (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Nacionalni program športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (NPŠ, Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), ki ju je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije.  
 
Leta 1992 je Odbor za razvoj športa pri Svetu Evrope sprejel Evropsko listino o športu, ki opredeljuje 
ključna načela glede splošnega razvoja športa. Evropsko listino o športu je sprejela tudi Vlada Republike 
Slovenije 4. februarja 1994 s priporočilom, da se pri uvajanju zakonodaje in drugih predpisov s področja 
športa upoštevajo smernice in določila, zajeta v listini. V tej listini je navedena definicija športa, ki se 
pogosto pojavlja v strateških smernicah državnih dokumentov. Torej igra vlogo nekakšne osnove za 
nadaljnja ravnanja in glasi: »Za potrebe te listine šport pomeni vse oblike telesne dejavnosti, katere 
namen je s pomočjo občasne ali redne udeležbe izražati ali izboljšati telesno pripravljenost in duševno 
počutje, ustvarjati družbene odnose ali pridobivati rezultate na tekmovanjih vseh stopenj.« 

Pomembno osnovo za državne dokumente in posledično lokalne dokumente predstavlja tudi Bela 
knjiga o športu (COM 391/2007), ki obravnava 3 teme: družbeno vlogo športa, tj. kaj predstavlja šport 
kot družbeni pojav, gospodarsko razsežnost športa, tj. prispevek športa k rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v EU ter organizacijo športa, tj. vlogo javnih, zasebnih, gospodarskih in športnih organizacij in 
organov pri upravljanju športa. 

Zakon o športu določa javni interes v športu, ki obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki 
se določijo v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in so namenjene zagotavljanju 
pogojev, da se prebivalci Republike Slovenije več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi 
dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Športni programi po tem zakonu so različne pojavne oblike športa, 
namenjene posameznikom vseh starosti. Opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci 
športa. V 4. členu Zakona o športu je določeno, da se javni interes v športu v lokalnih skupnostih  določi 
z občinskimi letnimi programi športa, ki morajo biti v skladu z nacionalnim programom. 
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Skladno s 5. členom Zakona o športu lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem 
sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s 
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 
 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (NPŠ) opredeljuje javni 
interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci slovenskega športa. Z NPŠ država soustvarja pogoje za razvoj 
športa kot pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju 
neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. V NPŠ se uporablja pojem športa, ki temelji na 
opredelitvi Sveta Evrope. Šport predstavlja vse, s strani športne stroke dogovorno opredeljene oblike 
gibalne dejavnosti, ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali 
zboljševanju telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov 
oziroma doseganju rezultatov na različnih ravneh tekmovanj. Šport razvija tudi različne odlike mišljenja 
in osebnosti. NPŠ določa okvire za celosten razvoj športa v Sloveniji, kar lokalnim skupnostim omogoča, 
da za svoje področje sprejemajo ustrezne razvojne usmeritve v športu ter določajo vsebine športa, ki 
so v javnem interesu in finančne okvire za sofinanciranje posameznih segmentov športa.  
 
Dokument na lokalnem nivoju, ki ureja sofinanciranje dejavnosti in programov društev, med drugim 
sofinanciranje športnih programov, je Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Brezovica (Uradni list RS št. 13/18, 1/20). Z odlokom občina določa postopek izbire 
izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, način sklepanja 
in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. 

 
4 Analiza stanja na področju športa v občini  

 
4.1 Analiza občanov in ocena stanja športa 

 
Občina Brezovica je zaradi bližine Ljubljane in dobre prometne povezanosti privlačna za poselitev, 
podobno kot druge občine v Ljubljanski urbani regiji, ki je najbolj razvita regija v Sloveniji. Število 
prebivalcev, ki se letno odseli iz Občine Brezovica, je nižje od števila tistih, ki se vanjo priselili, kar kaže 
na to, da je Brezovica zelo privlačna za ljudi. Sredi leta 2021 je v občini živelo 12.818 prebivalcev. 
Povprečna starost občanov je 41,8 let (podatek na dan 1. 7. 2021) in tako nižja od povprečne starosti 
prebivalcev Slovenije (43,6 let). Glede na to, da so otroci in mladi prednostna skupina v nacionalnem 
programu športa se Občina Brezovica kot občina z mladim prebivalstvom zelo zaveda, da je potrebno 
v občini zagotoviti pogoje in priložnosti za razvoj športa.  

Občina Brezovica uresničuje javni interes na področju športa z zagotavljanjem sredstev za izvedbo 
letnega programa športa, z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti, izvajanje nekaterih programov športa ter 
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 

Občina vsako leto organizira večji, tradicionalni dogodek ob občinskem prazniku, na katerem se 
predstavi tudi področje športa. Obeležuje se 4. oktobra s slavnostno akademijo, na kateri se podelijo 
priznanja zaslužnim posameznikom ter društvom in organizacijam (častni občan, grb Občine Brezovica, 
priznanja). V zadnjih 5 letih je priznanje prejelo 6 športnikov iz občine Brezovica. 
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Po podatkih letnih programov športa za zadnja leta se v občini ukvarja s športom cca. 2.000 občanov, 
kar predstavlja dobrih 15 % vseh prebivalcev občine. 

 
4.2 Analiza športnih društev in drugih organizacij s področja športa 

Športne dejavnosti se odvijajo v društvih in vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V športnih in 
rekreativnih društvih sprejemajo in izvajajo športne programe samostojno. Pri tem si postavljajo cilje, 
ki so odvisni od njihovih strokovnih, prostorskih in finančnih zmožnostih. Športna društva so temelj 
športnega življenja v občini, zato je pomembno, da se spodbuja njihov razvoj. 
 
V Občini Brezovica deluje 22 športnih in drugih društev, ki izvajajo aktivnosti na področju športa: 

 DU PODPEČ-PRESERJE 
 ŠD ŠPELA BREZOVICA 
 BŠD RADNA 
 PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ-PRESERJE 
 KARATE KLUB BREZOVICA 
 ŠPORTNO DRUŠTVO BREZOVICA 
 ŠD ORION 
 ŠD PODPEČ-PRESERJE 
 NTK PRESERJE 
 ŠD JAMA 
 ŠD TIGER BREZOVICA 
 ŠD B.V.G. GULČ 
 ŠD SOKOL BREZOVICA 
 ŠŠD PRESERJE 
 DU TULIPAN VNANJE GORICE 
 ŠAHOVSKO DRUŠTVO PODPEČ 
 KMN NOTRANJE GORICE 
 PLEZALNO DRUŠTVO GRIF 
 DU NOTRANJE GORICE-PLEŠIVICA 
 ŠPORTNO DRUŠTVO ZA REKREACIJO, ZDRAVJE IN SPROSTITEV ŽIV-ŽAV 
 ŠD RAKITNA 
 ŠD BAD BOYS ELITE 

 
Občina je v letu 2020 finančno podprla 27 izvajalcev, leto pred tem enako število, leta 2018 25 
izvajalcev, leto pred tem 27. Število sofinanciranih projektov in programov na področju športa v zadnjih 
letih ostaja približno enako. Poleg športnih društev je občina podprla še nekaj drugih društev, ki izvajajo 
aktivnosti na področju športa in so sofinancirana v sklopu drugih občinskih razpisov (npr. za starejše). 
Društva pokrivajo panoge, kot so odbojka, namizni tenis, balinanje, planinstvo, karate, taekwondo, 
odbojka na mivki, atletika, športna gimnastika, športno plezanje, košarka, dvoranski nogomet, tenis, 
in-line hokej, košarka 3x3, cestno in gorsko kolesarstvo.  
 
Glede na podatke društva nudijo občanom raznolike možnosti za aktivno športno-rekreativno 
vključenost v različnih panogah, a zadnje analize (podatek: Javni razpis LPŠ 2020) kažejo, da je v 
sofinancirane športne aktivnosti vključenih le 2.000 občanov, kar predstavlja nekoliko več kot 15 % 
občanov.  
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Tudi rezultati ankete za pregled stanja in mnenja občanov, kažejo, da se večina ukvarja s športom v 
neorganizirani obliki, torej brez strokovnega vodstva.  
 
Tabela 1: Vpogled v sofinanciranje društev za namen izvajanja LPŠ po letih 
Leto  Sofinanciranje 

ŠPORT 
Sofinanciranje 
INFRASTRUKTUR
A  

Skupni znesek 
sofinanciranja 

Število 
sofinanciranih 
društev  

Število 
vključenih 

2017  90.000     
2018  90.000 30.974 120.974 25 1.898 
2019  110.000 69.164 179.164 27 1.786 
2020  110.000 343.800 453.800 27 2.000 
2021 110.000 423.800 533.800 24 Cca. 2.000 
 
Podatek števila aktivno vključenih v programe LPŠ ter višine sredstev, ki jih za sofinanciranje nameni 
občina kot rezultat pokaže višino sredstev namenjenih občanu za namen rekreativnega ali 
profesionalnega ukvarjanja s športom.  
 
Veliko vlogo na področju športa nosijo osnovne šole, ki izvajajo redne, nacionalno prepoznane 
programe, ter druge programe prostočasne športne vzgoje, kot so Zlati sonček, Krpan, Mladi planinec, 
Naučimo se plavati . Sedeči način življenja je vse bolj prisoten med otroki in mladimi. Povečuje se delež 
prekomerno težkih in debelih, zmanjšuje pa se njihova gibalna kompetentnost, kar pomeni, da niso 
ustrezno gibalno učinkoviti, nimajo gibalnih in športnih spretnosti, ne razumejo vloge gibanja ter športa 
in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega sloga, kar spremlja dejstvo, da niso redno 
športno dejavni. Šolske športne aktivnosti so za nekatere otroke edini stik s športom.  
 

4.3 Analiza registriranih in kategoriziranih športnikov 

Registrirani športnik je športnik, ki je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v 
nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ) ali Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenski 
paraolimpijski komite (ŠIS–SPK), in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenje – Združenja športnih 
zvez (OKS–ZŠZ) potrjen nastop in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Poleg 
tega je registriran športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran 
v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih 
prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. 

Kategorizirani športnik je športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije ter se 
glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, 
državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. 

Občina Brezovica je imela na dan 1. 1. 2022 114 registriranih športnikov, kar predstavlja 0,20 % delež 
vseh registriranih športnikov v Sloveniji, ter na dan 1. 2. 2022 34 kategoriziranih športnikov, kar 
predstavlja 0,48 % delež vseh kategoriziranih športnikov v Sloveniji. Število kategoriziranih športnikov 
v občini narašča, kar priča o razvoju kakovosti tekmovalnega športa.  

V spodnjih tabelah sta predstavljeni primerjavi števila registriranih športnikov in števila kategoriziranih 
športnikov v Občini Brezovica s skupnim številom v Sloveniji za zadnjih 5 let.  
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Tabela 3: Primerjava števila registriranih športnikov 2018–2022 v Občini Brezovica s skupnim številom 
v Sloveniji 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO 

REGISTRIRA
NI 

ŠPORTNIKI 
23 44.146 83 51.468 19 58.349 143 74.006 114 56.160 

DELEŽ V % 0,05 100 0,16 100 0,03 100 0,19 100 0,20 100 

Vir: Spletna stran OKS - https://www.olympic.si/ (Podatki vsakega leta so zbrani na dan 1. 1.) 

 
Tabela 4: Primerjava števila kategoriziranih športnikov 2018–2022 v Občini Brezovica s skupnim 
številom v Sloveniji 

 

2018 
(obdobje OKS št. 

84, 1. 2. 2018) 

2019 
(obdobje OKS št. 

87, 1. 2. 2019) 

2020 
(obdobje OKS št. 

90, 1. 2. 2020) 

2021  
(obdobje OKS št. 

92, 1. 2. 2021) 

2022 
(obdobje OKS št. 

95, 1. 2. 2022) 

Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO Brezovica SLO 

KATEGORIZI
RANI 

ŠPORTNIKI 
13 6.024 20 6.679 19 7.039 24 9.374 34 7.093 

DELEŽ V % 0,22 100 0,30 100 0,27 100 0,26 100 0,48 100 

Vir: Spletna stran OKS - https://www.olympic.si/ 

 
 

4.4 Analiza športnih površin v občini  

Športno infrastrukturo sestavljajo javni in zasebni športni objekti ter površine, ki so namenjene šolski 
športni vzgoji, športni rekreaciji, kakovostnemu in vrhunskemu športu, športu upokojencev in športu 
invalidov. zdravstvu in prireditvam. Prireditvene športne površine predstavljajo javni interes, ki 
presega področje športa, zato je njihova uporaba povezana tudi z drugimi družbenimi področji, kot so 
kultura, turizem idr. 

Za športno udejstvovanje ter razvoj profesionalnega in rekreativnega športa je zelo pomembno, da je 
zagotovljeno okolje, dostopni, kakovostni športni objekti in površine za šport v naravi. Pospešuje se 
raba obstoječih športnih objektov, se jih redno vzdržuje in nadgrajuje ter gradi manjkajoče urejene 
površine. Objekti za športno rekreacijo so dostopni vsem skupinam občanov. Zunanje površine za 
športno udejstvovanje občina načrtuje v okviru zmogljivosti okolja in naravnih virov, brez izčrpavanja 
okoljskega kapitala in uničevanja urbanega okolja ter z zagotavljanjem višanja življenjske ravni 
občanov.    

Trenutno stanje v Občini Brezovica kaže na pomanjkanje športnih površin, tako pokritih kot nepokritih 
površin v naravi. Občani izražajo potrebo po sodobni, športni dvorani, športnih parkih/igriščih v vseh 
krajevnih skupnostih, da se šport in rekreacija približata vsem občanom, stadionu za atletiko, tenis 
igriščih na prostem, pokritem balinišču, trim stezi, urejenih pohodnih, tekaških in kolesarskih poteh v 
mestu, naravi in na lokalnih hribih, urejenih območjih za zimske športe (sankanje, smučanje, tek na 
smučeh) ter površinah za tako imenovane urbane športe. Občina je v letu 2009 postavila presostatično 
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dvorano na Brezovici, ki je delno rešila pomanjkanje pokritih površin, vendar je potreba po večji, 
sodobnejši večnamenski dvorani ostala. Športna društva in ostale organizacije za izvajanje svojih 
dejavnosti v različnih panogah potrebujejo dodatne, sodobnejše površine, da bi lahko svoje dejavnosti 
izvajale v obsegu, ki bi naslavljal potrebe občanov različnih starosti, predvsem pa potrebe na področju 
razvoja kakovostnega in vrhunskega športa.  

 
4.4.1 Razpoložljive pokrite površine  

 
o Presostatična dvorana na Brezovici  - leta 2009 je Občina Brezovica postavila poleg šole na 

Brezovici presostatično telovadnico ali kot radi rečemo »balon«. Gre za doniran referenčni 
objekt lokalnega podjetja DUOL, ki se ukvarja s konstrukcijo napihljivih hal in jih po željah tudi 
opremi s športnimi podi in ustrezno opremo. V objektu je postavljena tudi kontejnerska 
zloženka, ki je namenjena sanitarijam, garderobam ter pisarnam. Objekt uporabljajo poleg 
učencev omenjene šole v popoldanskem delu tudi člani Športnega društva Brezovica in ostala 
športna društva. Kvadratura – cca. 1.300 m2 

o Telovadnica OŠ Brezovica – stari del 
 velika telovadnica 377 m2 
 mala telovadnica 154 m2 
 telovadnica POŠ Notranje Gorice 67 m2. 

o Telovadnica OŠ Preserje – prenovljena leta 2009 Kvadratura velike telovadnice je v Preserju 
520 m2 in male 171 m2. 

 Telovadnica POŠ Notranje Gorice 
 Telovadnica POŠ Rakitna: 128 m2 
 Dvorana NTK prosvetni dom Preserje + balinišče. 

 
4.4.2 Razpoložljive nepokrite površine, površine v naravi 

 
o Balinišče Radna + igrišče za nogomet – kvadratura obojega cca. 800 m2 
o Igrišče Vnanje Gorice – prenovljeno lani (kvadratura cca. 600 m2) 
o Športni park Jama – zunanja igrišča, skate park (prenovljen lani), igrišča za 

odbojko na mivki, balinišče, … Kvadratura vseh površin cca. 4.400 m2 
o Športno igrišče OŠ Brezovica 
o Športno igrišče OŠ Preserje (prenovljeno 2019 – nova asfaltna podloga, zunanja 

ograja, športna oprema) – kvadratura: cca. 1.600 m2. V lanskem letu smo poleg 
novega prizidka šole uredili še povsem novo tartansko tekaško stezo (2 progi za 
tek na 60m), skupaj s skakališčem (skok v daljino). 

o Športno igrišče Rakitna – poleg POŠ Rakitna (prenovljeno 2019). Kvadratura – 
cca. 600 m2. Poleg igrišča je v zadnjih letih postavljen tudi zunanji fitnes ter Bike 
park. 

 
 

4.4.3 Pregled zagotavljanja športnih površin oz. vlaganj občine v športno infrastrukturo v 
preteklih letih 

Občina Brezovica ima 12.818 prebivalcev (podatek na 1. 7. 2021). Po Nacionalnem programu športa za 
obdobje med leti 2014 in 2023 (NPŠ) mora biti na prebivalca zagotovljeno minimalno 0,35 m2 pokritih 
športnih površin  in 3,2 m2 nepokritih športnih površin.  
 
Izračuni zagotavljanja površin na prebivalca za Občino Brezovica so predstavljeni v tabelah v 
nadaljevanju.  
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Tabela 4: Izračun športnih površin na prebivalca v Občini Brezovica 
Vrsta površin  Kazalnik cilja (normativ) Izračun površin  
Pokrite športne površine  0,35 m2/prebivalca 0,35 x 12.818 = 4.486,30 m2 
Nepokrite športne površine  3,2 m2/prebivalca 3,2 x 12.818 = 41.017,6 m2 
 
Tabela 5: Primerjava zagotavljanja pokritih in nepokritih športnih površin v Občini Brezovica 
 Pokrite športne površine Nepokrite športne površine 
Razpoložljive površine v občini 2.717 m2 8.000 m2 
Potrebne površine za občino  4.486,30 m2 41.017,6 m2 
 
 
Tabela 7: Pregled vlaganj Občine Brezovica v športno infrastrukturo v preteklih petih letih 

Leto Vrednost 
vlaganj 

v € 

Letni proračun 
občine v € 

Delež 
proračuna 

v % 

Investicije  

2017 35.702,00 10.906.749,71 0,33 upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov 

2018 30.974 10.876.593,00 0,29 upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov 

2019 69.164 10.221.556,00 0,38 upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov 

2020 343.800 10.560.001,00  upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov 

 
Največje športno infrastrukturne pridobitve v zadnjih petih letih: 

 ureditev športnega parka Jama v Notranjih Goricah (nova igrišča za odbojko na mivki, nova 
razsvetljava, igrala, skate park) med leti 2013 in 2021 

 sanacija 2 igrišč (pred OŠ Preserje in POŠ Rakitna) v letu 2019 – preplastitev, nova ograja, novi 
rekviziti; 

 sanacija igrišča v Vnanjih Goricah v letu 2021 – preplastitev (KS Vnanje Gorice); 
 postavitev zunanjega fitnesa in ureditev Bike park-a na Rakitni (KS Rakitna). 

 
Podatki iz analize kažejo, da se višina sredstev, namenjenih vzdrževanju oziroma novim športnim 
površinam v občini z leti rahlo zvišuje (finančno in odstotkovno glede na višino celotnega proračuna), 
z izjemo leta 2018, ko je bil zaznan padec. Kljub temu je odstotek proračuna, ki ga občina nameni 
vlaganjem v športno infrastrukturo, zelo nizek, saj je občina v preteklih letih druga področja 
prepoznavala kot pomembnejša za razvoj občine. V prihodnjih letih je predvidena večja investicija v 
infrastrukturo, ki bo pripomogla k boljšim razmeram za razvoj športa, kar tako društva kot uporabniki 
prepoznavajo kot zelo potrebno. 
 

4.5 Analiza SWOT 

Na podlagi podatkov, zbranih v času priprave osnutka strategije, ankete, ki so jo izpolnjevali občani, 
posveta z društvi in intervjujev z izvajalci športnih dejavnosti, je bila izdelana analiza prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti na področju razvoja športa v Občini Brezovica. 
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PREDNOSTI SLABOSTI 
 bližina glavnega mesta  
 športno-rekreacijske dejavnosti v vseh 

naseljih občine 
 občani so športno aktivni in si želijo 

razvoja športa 
 velika možnost izkoriščanja naravnih 

površin za športno-rekreativne 
dejavnosti (pohodništvo, tek, 
kolesarjenje, jahanje, plavanje …) 

 občani imajo posluh za skupnost, zato 
občini uspeva ohranjati in oživljati 
tradicionalne vrednote  
 

 premalo športnih objektov namenjenih 
športu za vse in tekmovalnemu športu 

 dotrajana športna infrastruktura 
 nizek delež proračuna, ki se namenja 

področju športa 
 zaradi infrastrukturnih omejitev imajo 

prednost pri programih fantje 
 veliko športno aktivnih se s športom oz. 

rekreacijo ukvarja neorganizirano, 
občani se ne vključujejo v športna 
društva 

 premalo organiziranih športnih 
aktivnosti, brezplačnih in plačljivih 

 slabo povezovanje organizacij, ki delajo 
na področju športa, med seboj in z 
občino  

 zapostavljenost športnih panog, 
preveliko prioritiziranje odbojke  

 preslaba informiranost in zato 
nepoznavanje možnosti za športno 
udejstvovanje 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 razvoj turizma in z njim povezane 

rekreacije, najti načine za sinergijske 
učinke turizma in športa 

 povezovanje zdravstvenih in socialnih 
programov s športom  

 želja športnih organizacij po razvoju in 
rasti 

 spodbujanje prostovoljnega dela na 
področju športa 

 spodbujanje zasebne ponudbe 
 omogočanje najboljših pogojev za 

razvoj perspektivnim športnikom in 
perspektivnim ekipam  

 prepoznane potrebe na področju 
športne infrastrukture v občini 

 javno-zasebna partnerstva za 
izboljšanje športne infrastrukture 

 spodbujanje raznovrstnih organiziranih 
vadb  

 razpršenost igrišč (pokritih in 
nepokritih) po celi občini (otoki športa 
za vse) 

 odhajanje mladih športnikov v klube v 
drugih, športno razvitejših krajih  

 sprememba življenjskega sloga otrok in 
mladine (sedeči način življenja, digitalni 
svet)  

 upad pri prehodu otrok iz programov 
športa za vse v tekmovalni šport ter 
upad na prehodu osnovne in srednje 
šole 

 uničevanje zunanjih športnih površin 
(vandalizem) 

 majhna zainteresiranost gospodarstva 
za vlaganja na področju športa 

 neustrezno in nezadostno spodbujanje 
organiziranosti športa na lokalni ravni s 
strani nacionalnih struktur 
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 celovito upravljanje športnih objektov 
na enem mestu (javni zavod za šport) 

 sodelovanje v projektih s sosednjimi 
občinami in v projektih države 
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5 Strateški cilji razvoja športa v Občini Brezovica z ukrepi za obdobje 2022–2032 
 
V preteklih letih občina ni imela večjih vlaganj v športno infrastrukturo, zato je ključna potreba, ki jo je potrebno nasloviti v obdobju 2022-2032, zagotavljanje 
nove, sodobne športne infrastrukture. Hkrati je za razvoj športa ključno ozaveščanje občank in občanov vseh starostnih skupin o pozitivnem učinku redne 
športne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga, zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni ter zagotavljanje drugih pogojev 
za ohranjanje in nadaljnji razvoj rekreativnega ter kakovostnega in vrhunskega športa. Prepoznano je, da lahko k doseganju strateških ciljev močno pripomore 
medresorsko in medsektorsko sodelovanje, povezovanje različnih akterjev na področju športa in povezovanje športa s turizmom, zdravstvom, izobraževanjem 
in gospodarstvom , zato se bo z izvajanjem različnih programov okrepilo sodelovanje med društvi, zavodi in posamezniki. Spodbujalo se bo izvedbo 
trajnostnih programov z več pestre in kakovostnejše ponudbe v različnih športih na pokritih in nepokritih športnih površinah, pri čemer bo v obzir vzeta 
tako trajnost do ljudi kot do okolja. 
 
Rešitve za prepoznane izzive za razvoj športa v Občini Brezovica so predlagane na podlagi mnenj in predlogov s strani občanov in izvajalcev športno-
rekreativnih dejavnosti v Občini Brezovica ter drugih podatkov, s katerimi razpolaga občina, in so strnjene v tri večje sklope: 

A. Športna infrastruktura - načrtovanje, gradnja, koriščenje in vzdrževanje pokritih športnih objektov in nepokritih zunanjih površin za šport v lasti 
lokalne skupnosti; 

B. Zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni; 
C. Zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 
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A. Športna infrastruktura – načrtovanje, gradnja, koriščenje in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v 

lasti lokalne skupnosti 
 

Cilj Ukrepi Opis aktivnosti Nosilci Rok Izvedbe Kazalniki 

 
Povečati pokrite in 
nepokrite športne površine 
v Občini Brezovica  

 
Ureditev športnega parka 
Brezovica   

 
Ureditev športnega parka Brezovica  (gradnja 
večnamenske dvorane, ureditev zunanjosti z manjšo 
atletsko stezo, dve teniški igrišči z opečnim zdrobom in 
razsvetljavo, košarkarsko igrišče z razsvetljavo, dve 
odbojkarski igrišči na mivki s tribuno in razsvetljavo, 
pump track, plezalna stena, garderobe za zunanje 
športe ipd.).  
V času priprave strategije poteka faza izdelave idejnega 
načrta športnega parka. Investicija je ocenjena med 8 in 
10 milijoni eurov.  
 

 
 

 
Občina Brezovica 

 
2022–2032 

 
- obnovljene športne 

površine v m2 
- dodatne športne 

površine v m2 

Zagotoviti kakovostne 
pogoje za izvajanje športa v 
pokritih objektih in na 

Vzdrževanje objektov, ki 
niso del osnovnih šol  
Ureditev zunanjih športnih 

Izvedena bo delna sanacija dvorane in zunanjih igrišč 
Prosvetni dom Preserje. 
Izvedena bo sanacija dveh balinišč in manjše 

Občina Brezovica 2022-2032 - obnovljene športne 
površine v m2 

- število novih 
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zunanjih površinah  površin v mestu in v naravi telovadnice (namiznoteniška dvorana). 
Izvedeno bo redno vzdrževanje površin na območju 
občine in vzpostavljene nove površine, ki bodo 
razpršene po celotni občini, kot npr. otroška igrišča po 
posameznih krajevnih skupnostih, ki vključujejo 
površine za šport na prostem npr. t. i. street workout. 
 
Predvidena vrednost ukrepa je 250.000 evrov. 
 

športnih poligonov 
in igrišč 

- nova oprema na 
obstoječih športnih 
površinah 

 
Zagotoviti kakovostne 
pogoje za izvajanje športa v 
šolskih objektih 

 
Vzdrževanje šolskih 
objektov 

 
Izvedba investicij, investicijskega vzdrževanja ter 
nabava potrebne opreme za športne objekte: 
- obnovitev spremljajočih prostorov v šolskih športnih 

objektih (garderobe, sanitarije), 
- obnovitev šolske športne opreme, 
- ureditev zunanjih šolskih športnih površin. 

 

 
Občina Brezovica in 
osnovne šole v 
občini 

 
2022–2032 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- obnovljene šolske 

športne površine v 
m2 

- nova športna 
oprema 

Zagotoviti učinkovito 
koriščenje javnih športnih 
objektov in ravnanje z njimi 
 

Pravilnik o koriščenju 
športnih objektov s hišnim 
redom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Javni športni objekti se koristijo tako za namene 
izvajanja športnih aktivnosti osnovnih šol, kot tudi za 
športno-rekreativne aktivnosti športnih društev in 
drugih organizacij ter zainteresiranih posameznikov 
in skupin. 
Koriščenje javnih športnih objektov in ravnanje z 
njimi se uredi s pravilnikom, ki vključuje tudi novo 
zgrajene objekte. Razpored razpoložljivih terminov, 
možnosti in pogoji za koriščenje se uredijo na 
transparenten, enakopraven in vključujoč način. 
Ravnanje uporabnikov s športnimi površinami mora 
biti urejeno, da ne prihaja do uničenj površin in 
opreme, ki zvišujejo stroške vzdrževanja, zato se 
pripravijo tudi ustrezni hišni redi. 
Občina stremi k čim bolj izkoriščenim dvoranam in 
drugim notranjim in zunanjim športnim površinam, 

 
Občina Brezovica 

 
2022–2032 

 
- št. ur zasedenosti 

športnih objektov 
- št. različnih 

koristnikov objektov 
(OŠ, društva, 
podjetja in druge 
organizacije ter 
neformalne skupine  

- št. pravilnikov in 
hišnih redov 
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 saj s tem zagotavlja večjo udeležbo občanov različnih 
starostnih skupin v športnih dejavnostih. 

Urediti nove kolesarske 
poti v občini 

  
 

   

 
B. Zagotavljanje sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni 

 

Cilj Ukrepi Opis aktivnosti Nosilci Rok Izvedbe Kazalniki 
 
Zagotoviti sofinanciranje 
programov in področij športa 
na podlagi javnih razpisov 

 
Letni javni razpis za 
sofinanciranje delovanja 
društev na področju športa  
 

 
Občina za uresničevanje NPŠ na podlagi javnega 
razpisa, ki je namenjen društvom, zagotavlja sredstva 
za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni. 
Javni razpis se objavi najkasneje do konca januarja za 
sofinanciranje delovanja društev v tekočem letu. 
Občinski svet občine za vsako leto sprejme akt Letni 
program športa v Občini Brezovica, v katerem določi 
programe in področja športa, ki se v prihajajočem letu 
sofinancirajo iz občinskega proračuna, ter obseg 
sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja 
področij športa. 
Občina izpelje poenostavitev in digitalizacijo razpisa. 
V razpis se vključi nediskriminatornost po spolu in s 
tem spodbuja enake pogoje za športno udejstvovanje 
deklet in fantov. 
Vrednosti razpisa občina ne zmanjšuje, letno za razpis 
nameni vsaj 110.000 evrov. 

 
- Občina Brezovica 

in Komisija za 
izvedbo javnega 
razpisa 
 

 
2022–2032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- višina 

dodeljenih 
sredstev 

- poenostavljen razpis 
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Posodobitev Odloka o 
postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini 
Brezovica 

Izpelje se postopek za posodobitev, prilagoditev 
obstoječega Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Brezovica, predvsem v delih, ki so povezani s 
spremembami zaradi poenostavitve in digitalizacije 
razpisa. 

- Občina Brezovica 
in Komisija za 
izvedbo javnega 
razpisa 

 

 2024-2032 - št. novih 
pravilnikov/odlokov 

 
C. Zagotavljanje pogojev za upravljanje in razvoj športnih dejavnosti  

 

Cilj Ukrepi Opis aktivnosti Nosilci 
Rok 

Izvedbe Kazalniki 

Učinkovito upravljati 
področje športa  

Razvoj sodobnega modela 
za upravljanje športa v 
Občini Brezovica 

Občina prouči različne oblike upravljanja, dobre 
prakse v primerljivih občinah in pripravi predlog 
sodobnega modela za upravljanje športa v Občini 
Brezovica. Kot eno od možnih oblik obravnava tudi 
ustanovitev javnega zavoda, ki prevzame upravljanje 
področja športa.  
V okvir upravljanja se vključi tudi priprava strokovno 
tehničnih podlag za sprejemanje strateških usmeritev 
na področju upravljanja s športnimi objekti ter 
celovito izvajanje nalog s področja posodabljanja 
športnih objektov.  

Občina Brezovica 2024-2027 
- razvit model 

upravljanja športa  

 
Vzpostaviti medresorsko 
sodelovanje (izobraževanje, 
mladina, turizem, sociala in 
zdravje) za povečanje 
zavesti o pomenu športa 
med občani 
 

 
Povezovanje javnih zavodov 
in društev 
 
Organizacijska podpora 
društvom pri izvedbi 
športnih prireditev 

Občane se ozavešča o pozitivnem učinku redne 
športne dejavnosti in zdravega življenjskega  sloga, v 
povezovanju različnih sektorjev in področij. Spodbuja 
se sodelovanje javnih zavodov (vrtci, šole, knjižnice, 
zdravstveni domovi in drugi javni zavodi) in društev 
pri organizaciji in izvedbi skupnih prireditev,  
dogodkov in programov na območju občine, ki so v 
javnem interesu in nagovarjajo občanke in občane k 
redni športni dejavnosti in zdravemu življenjskemu 
slogu.  
Občani preslabo poznajo vse možnosti, ki so jim na 
voljo za športno udejstvovanje v lokalnem okolju, zato 
prevladuje udejstvovanje v neorganizirani obliki. 
Športna društva in drugi ponudniki športno-
rekreativnih aktivnosti se morajo povezati, predstaviti 
in povabiti k včlanjevanju novih članov. Občina nudi 

 
Občina Brezovica, 
javni zavodi s 
področja vzgoje in 
izobraževanja, 
kulture, sociale in 
zdravja ter turizma v 
občini, društva 

 
2022–2032 

 
- število izvedenih 

prireditev/dogodk
ov in število 
obiskovalcev 

- število 
nadgrajenih, novih 
programov 

- število članov 
športnih društev 

- število priznanj na 
področju športa 
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organizacijsko in povezovalno podporo.   
Organizacija prireditev in podelitev priznanj na 
področju športa je pomembna za športne organizacije 
in za posameznike, ki so neposredno, pa tudi 
posredno povezani s športom. V ta namen se 
predvideva organizacija ene prireditve letno za 
podelitev priznanj v športu in na drugih področjih. 
Občina z drugimi deležniki na področju športa izvaja: 

- organizacija dneva športnih  društev na osnovnih 
šolah, 

- vključevanje športa in športnih društev v prireditev v 
sklopu občinskega praznika v oktobru,  

- športne igre, 
- srečanje župana s športnimi društvi in drugimi 

organizacijami, ki izvajajo športne aktivnosti 
- podobne promocijske dogodke na področju športa. 

Povečati število šolskih 
programov na področju 
športa oz. število vključenih 

Športni šolski programi in 
tekmovanja 

 Občina Brezovica, 
osnovne šole v občini 

 - število programov 
- število vključenih  
- število 

strokovnega kadra 

Povečati število otrok in 
mladih v programu 
tekmovalnega športa za 10 
odstotkov, predvsem v 
kadetskih in mladinskih 
kategorijah 
 

 

Zagotavljanje pogojev za 
izvajanje programov 
kakovostnega in vrhunskega 
športa 
 

 

Ohranjanje in nadaljnji razvoj nivoja kakovostnega 
športa temelji na kakovostni športni vzgoji, ki se 
odvija v športnih društvih in ga izvaja izobražen oz. 
usposobljen strokovni kader.  
Vrhunski šport ima pomembno vlogo z vidika 
vključevanja mladih v šport (vrhunski športniki so 
vzorniki mladim), zato se spodbuja društva, ki imajo 
vzpostavljen t.i. piramidni sistem od cicibanov do 
članov. 
Občina zagotavlja sredstva skozi letni program športa 
za delovanje vrhunskega športa, ter zagotavlja pogoje 
za izvedbo treningov in tekmovanj ter spodbuja večje 
število registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Občina Brezovica 2022–2032 - število 
registriranih 
športnikov (po 
starostnih 
skupinah) 

- število 
kategoriziranih 
športnikov (po 
starostnih 
skupinah) 

 



OSNUTEK 

 
  

 

6 Strateška kontrola 

Za uresničevanje Strategije razvoja športa v Občini Brezovica 2022–2032 je odgovorna Občina 
Brezovica. Na podlagi strategije občinski svet sprejme letne programe športa v skladu s sprejetim 
občinskim proračunom. V strategiji so postavljeni strateški cilji, ki jih želi občina doseči, ter ukrepi s 
kazalniki in terminskim načrtom. Da bi bila strategija učinkovita in bi v polnosti dosegala svoje cilje, ob 
tem pa upoštevala lastne usmeritve in smernice, je treba vzpostaviti in razviti ustrezne mehanizme za 
njeno spremljanje in evalvacijo.  
 
Uresničevanje strategije se spremlja z naslednjimi ključnimi kazalniki:  

 število športno aktivnih prebivalcev Občine Brezovica: podatek se spremlja na podlagi števila 
članov v športnih društvih, ob prijavi na razpis za sofinanciranje društev;  

 število kategoriziranih športnikov: podatek se spremlja preko števila kategorizacij;  
 število športno izobraženih oziroma strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z 

ustreznimi kompetencami: podatek se spremlja na podlagi števila strokovnih delavcev, ob 
prijavi na razpis za sofinanciranje; 

 število novih športnih objektov in število površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2: 
podatke se spremlja na podlagi evidence, razvida športnih površin; 

 promocija športa: podatek se spremlja na podlagi objav na spletu, evidence sodelujočih na 
prireditvah, vzpostavljenih povezav z različnimi deležniki na področju športa. 

 

Pri opisu ukrepov v prejšnjem poglavju strategije so določeni še dodatni kazalniki ukrepov.  

 

 


