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Obrazložitev
V obravnavo vam posredujem Letni program športa v občini Mengeš za leto 2013. Na podlagi 7. člena Zakona
o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni lokalnih skupnosti določi z
letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, njihovo
vsebino, višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
Predlagam, da občinski svet priloženo gradivo obravnava in predlagani program sprejme.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letni program športa v občini Mengeš za leto 2013.
Franc JERIČ, župan
Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje
programov športa v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 03/2010) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradno vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji
_____. seji, dne __________ sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ
ZA LETO 2013
1. člen
Letni program športa v občini Mengeš za leto 2013 (v nadaljevanju LPŠ) opredeljuje programe športa in
strokovne ter razvojne naloge na področju športa, ki se sofinancirajo s sredstvi iz občinskega proračuna,
njihovo vsebino ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
V občinskem proračunu za leto 2013 so zagotovljena tudi sredstva za:
 redno vzdrževanje športnih objektov in
 investicije v športno infrastrukturo.
2. člen
Iz proračuna občine Mengeš se za proračunsko leto 2013 za programe športa in področje športne
infrastrukture zagotovi sredstva v okvirni višini 1.561.600,00 EUR, in sicer:
 na proračunski postavki 18029 – v okvirni višini 8.000,00 EUR,
 na proračunski postavki 18013 – v okvirni višini 48.600,00 EUR,
 na proračunski postavki 18025 – v okvirni višini 1.500.000,00 EUR,
 na proračunski postavki 16031 – v okvirni višini 5.000,00 EUR.
LPŠ po proračunskih postavkah zajema naslednja področja:
 sofinanciranje programov športa (PP 18029 in PP 18013),
 strokovne in razvojne naloge na področju športa (PP 18013),
 investicije v športno infrastrukturo (PP 18025) in
 redno vzdrževanje športnih objektov (PP 16031).
3. člen
Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
PRORAČUNSKA POSTAVKA 18029 (8.000,00 EUR) in 18013 (1.000,00 EUR)


1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
o Zlati sonček

o akcija Ciciban planinec
o Ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader (v
primeru, da se programi ne izvajajo v rednem delovnem času) in najem objektov za izvedbo
največ 60-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 8,3 % celotnega
zneska proračunske postavke 18029.
Koordinacijo programov iz točke 1.1 izvaja Vrtec Mengeš v sodelovanju z Zavodom za šport in
rekreacijo Domžale.



1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
o Zlati sonček
o Krpan
o Naučimo se plavati
o Mladi planinec, planinska šola, planinski tabor
V okviru zgoraj navedenih programov Občina Mengeš sofinancira strokovni kader in
propagandno gradivo, pri programu »Naučimo se plavati« strokovni kader za izvedbo 10-urnih
tečajev plavanja za učence prvih razredov osnovne šole za skupine, v katerih je največ 10
otrok.
o Drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in
izpeljavo občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstev ter udeležbo na teh prvenstvih,
najem objektov za največ 80-urne programe za skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 91,7 %
celotnega zneska proračunske postavke 18029 in 2,06 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.

Koordinacijo programov iz točke 1.2 izvajajo športna društva, izbrana na javnem razpisu in
Osnovna šola Mengeš v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.

PRORAČUNSKA POSTAVKA 18013 (47.600,00 EUR)


1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6–15 let)
o cicibani in cicibanke 240 ur
o mlajši dečki in mlajše deklice 240–300 ur
o starejši dečki in starejše deklice 300–800 ur
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov, strokovni kader in
materialne stroške programov. Najvišje število ur sofinanciranja strokovnega kadra in najema
objektov je opredeljeno v Merilih za vrednotenje športa v občini Mengeš, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Mengeš.

Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 35,0 %
celotnega zneska proračunske postavke 18013.



1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
o programi prilagajanja otrok na vodo
o programi jahanja
o programi iger z žogo
o drugi programi za otroke s posebnimi potrebami
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 otrok.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.



1.5 Interesna športna vzgoja mladine 15–20 let:
o Programi športa, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizičnih
sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje
zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekovih potreb po igri in tekmovalnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 mladih, priprava
programov, organizacijo tekmovanj.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 4,0 % celotnega
zneska proračunske postavke 18013.



1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15–18 oz. 20 let):
o kadeti in kadetinje
o mladinci in mladinke
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo programov, ki obsegajo največ 1100 ur, nezgodno zavarovanje in materialne stroške.
Sredstva, namenjena sofinanciranju navedenih vsebin športa, znašajo 15,0 %
celotnega zneska proračunske postavke 18013.



1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
o programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev
o posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 mladih.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.



1.8 Interesna športna dejavnost študentov:

o Programi športa, ki so dopolnilo intelektualnemu delu študentov in pripomorejo k polnejši
uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti
osebnosti.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 študentov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne
dejavnosti.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
 programi vadbe v različnih športnih panogah
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov za izvedbo 80-urnih programov za
skupine, v katerih je največ 20 članov in članic. Za socialno in zdravstveno ogrožene občanke in
občane, starejše od 65 let, pa Občina Mengeš sofinancira tudi strokovni kader.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh programov, znašajo 11,0 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
 Programi priprav in tekmovanj ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki
jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov za izvedbo največ 320-urnih
programov.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh programov znašajo 6,2 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
4. VRHUNSKI ŠPORT
 Programi priprav in tekmovanj športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira izvedbo programov v obsegu največ 1200 ur za
vrhunske športnike v individualnih športnih panogah ter za ekipe v kolektivnih športnih panogah,
katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
5. ŠPORT INVALIDOV
 Programi z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti in zdravja, revitalizacije, resocializacije,
razvedrila in tekmovanja invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
V okviru teh programov Občina Mengeš sofinancira najem objektov in strokovni kader za izvedbo 80urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 invalidov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.

6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
6.1
Delovanje društev
Občina Mengeš s sredstvi za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z
njihovo dejavnostjo, sofinancira delovanje športnih društev, ki na občinski ravni opravljajo strokovne,
organizacijske in razvojne naloge v športu.
Sredstva, namenjena sofinanciranju tega delovanja, znašajo 10,8 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.
6.2
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Občina Mengeš sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih
športnih programov v občini Mengeš in se obvežejo, da bodo pri teh izvajalcih opravljali strokovno
delo še najmanj tri leta, ter izpopolnjevanje strokovnih delavcev, ki delajo pri izvajalcih športnih
programov v občini Mengeš že najmanj eno leto. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov poteka s sodelovanjem Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh vsebin, znašajo 4,0 % celotnega zneska proračunske
postavke 18013.
6.3
Znanstveno–raziskovalna dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira znanstveno-raziskovalne projekte, katerih izsledki imajo aplikativno
vrednost na področju športa v občini Mengeš. Hkrati morajo biti finančna sredstva, namenjena kritju
preostalega dela stroškov za posamezen projekt iz drugih virov, zagotovljena v celoti.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6.4
Založniška dejavnost
Občina Mengeš lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo za športne dejavnosti v občini Mengeš.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6.5
Informacijski sistem na področju športa
Občina Mengeš lahko za svoje potrebe sofinancira programe izdelave informacijskih baz na področju
organizacije športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so
določeni z Zakonom o športu, prav tako pa tudi nakup za to potrebnih tehnoloških pripomočkov.
Občina Mengeš v letu 2013 ne predvideva sredstev za sofinanciranje tovrstne dejavnosti.
6.6
Prireditve športnih društev
Občina Mengeš sofinancira materialne stroške prireditev. Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki
imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in imajo namen pospeševati motivacijo za šport in športno
aktivnost ter imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem. Med te prireditve se ne
štejejo šolska športna tekmovanja.
Sredstva, namenjena sofinanciranju teh vsebin, znašajo 11,94 % celotnega zneska
proračunske postavke 18013.

PRORAČUNSKI POSTAVKI 18025 (1.500.000,00 EUR) in 16031 (5.000,00 EUR)
7. ŠPORTNI OBJEKTI
Občina Mengeš zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene:



vzdrževanje športnih objektov in obnove (športne ploščadi Mengeš, Loka pri Mengšu in Topole)
PP 16031 (5.000,00 EUR),
 investicije v športne objekte (večnamenska športna dvorana) PP 18025 (1.500.000,00 EUR).
Sredstva iz 1. in 2. alineje 7. točke so strogo namenska sredstva za vzdrževanje in financiranje
izgradnje in obnove športnih objektov, kot sledi iz teksta posamezne alineje.
4. člen
Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2013 upoštevajo posebna določila LPŠ:
 Izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v občini
Mengeš za leto 2012, ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2013.
 Posebna določila podrobneje urejata besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
5. člen
Po proračunskih postavkah Občine Mengeš za leto 2013 se sofinancirajo naslednji športni programi, strokovne
in razvojne naloge v športu ter športna infrastruktura.
1. Področje športnih programov ter strokovnih in razvojnih nalog v športu
vsebina, program
proračunska postavka
višina sredstev

%

- interesna vzgoja predšolskih in
šoloobveznih otrok

18029

8.000,00 EUR

14,13

18013

48.600,00 EUR

85,87

56.600,00 EUR

100,00

- športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
- interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok in mladine
- športna vzgoja mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
- športna rekreacija
- kakovostni šport
- razvojne in strokovne naloge v
športu
SKUPAJ

2. Področje športne infrastrukture
vsebina, program

proračunska postavka

višina sredstev

%

- redno vzdrževanje športnih
ploščadi Mengeš, Loka, Topole

16031

5.000,00 EUR

0,33

investicije v športne objekte (nova
športna dvorana)

18025

SKUPAJ

1.500.000,00 EUR

99,67

1.505.000,00 EUR

100

6. člen
Občina Mengeš bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
 Sredstva za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se zagotavljajo na
podlagi izvedbe javnega razpisa in na podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi
izvajalci.
 - Sredstva za vzdrževalna in obnovitvena dela na javni športni infrastrukturi in stroške tekočega
vzdrževanja se zagotavljajo na podlagi veljavnih pogodb ali na osnovi odobritve (sklepa) župana.
- Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo se realizirajo na podlagi potrjenega programa
investicij, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu občinskega proračuna.
7. člen
Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje
programov športa v občini Mengeš izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
programov športa v občini Mengeš za leto 2013, in sicer v roku 90 dni po sprejemu proračuna za leto 2013.
8. člen
Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti
izvajalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, v interesu razvoja športa v občini pripravi predlog prerazporeditve
sredstev, ki ga pregleda in s sklepom potrdi župan.
9. člen
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ.
10. člen
Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje
programov športa v občini Mengeš.

11. člen
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

