
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE MIRNA PEČ 
 
Številka: 
Datum: 
 
 
Zadeva: LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE MIRNA PEČ V LETU 2018 
 
 
Namen: Sprejem Letnega programa športa Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
Faza: Predlog sklepa 
 
 
Pravna podlaga:-    Zakon o športu (Url. RS, št. 22/98) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2 s spremembami) 
- Statut Občine Mirna Peč (Ur.l. RS, št. 59/0714/08) 

  
      
Poročevalec:   Nataša Rupnik, Višja svetovalka I. za družbene dejavnosti in investicije 
  
 
Obrazložitev: V prilogi 
 
 
Predlog: Občinskemu svetu Občine Mirna Peč predlagamo, da obravnava priloženo gradivo in 
sprejme sledeči sklep: 
 
  
Sprejme se Letni program športa Občine Mirna Peč v letu 2018. 
 
 
 
        Župan Občine Mirna Peč 
              Andrej Kastelic, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: - Letni program športa Občine Mirna Peč v letu 2018 
 
 
 
 



Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet občine Mirna Peč na svoji __. redni seji dne, 

________ sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
OBČINE MIRNA PEČ 

 V LETU 2018 
 

PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN  
PO VSEBINAH NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
 

V skladu 4. členom Zakona o športu javni interes na področju športa obsega naloge nacionalnega 
in lokalnega pomena, ki se določijo v okviru Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 
so namenjena zagotavljanju pogojev, da se prebivalci Republike Slovenije več in bolj kakovostno 
ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja, in se uresničujejo zlasti na 
področjih športnih programov iz 6. člena zakona, športnih objektov in površin za šport v naravi, 
razvojnih dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter 
družbene in okoljske odgovornosti v 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 lastni lokalni skupnosti ter s spodbujanjem in 
zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. 
 
Javni interes v športu v lokalni skupnosti se določi z občinskim letnim programom športa, ki določa 
- programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu;  
- obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upošteva 
strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 
Letni program športa lokalne skupnosti mora biti v skladu z nacionalnim programom. 
 
V občinskem proračunu Občine Mirna Peč je za proračunsko leto 2018 zagotovljenih 46.632,00 
EUR za programe športa, in sicer 3.130,00 EUR za investicije v športno infrastrukturo in 
43.502,00 EUR za ostale programe športa.  
 
Na področju investicij v športno infrastrukturo so namenjena sredstva za urejanje vaških igrišč v 
višini 3.130,00 EUR. 
 
Na področju financiranja ostalih programov športa so namenjena sredstva za prostočasno športno 
vzgojo otrok in mladine (Zlati sonček, program košarke in nogometa, šolska športna tekmovanja) 
v višini 2.600,00 EUR, za športne nagrade uspešnim športnikom in športne prireditve na področju 
kakovostnega in vrhunskega športa v višini 4.800,00 EUR, za športno rekreacijo in šport starejših 
(programi redne športne rekreacije, športno rekreativne prireditve) v višini 4.200,00 EUR ter za 
upravljanje športne dvorane v višini  32.102,00 EUR.  
 
Zaradi neskladja proračunskih postavk in vsebin nacionalnega programa športa se letni program 
športa opredeli na dva načina: po proračunskih postavkah in po vsebinah nacionalnega programa 
športa. 
 



A) Po proračunskih postavkah se v letnem programu športa v letu 2018 sofinancira 
naslednje vsebine: 
 
Področje 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti    (44.632,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 18016 – Projektno delo z mladimi- sofinanciranje Agencije za šport 

Novo mesto (400,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 18017 – Sofinanciranje programov na področju športa (9.000,00 EUR): 
 
- interesna športna dejavnost predšolskih otrok, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci  
(0,00 EUR), 
- interesna športna dejavnost osnovnošolskih otrok, ki jih organizirajo športna društva in drugi 
izvajalci (0,00 EUR), 
- programi redne športno rekreativne vadbe (3.800,00 EUR), 
- programi športno rekreativnih tekmovanj (400,00 EUR), 
- športne nagrade na področju kakovostnega in vrhunskega športa (3.300,00 EUR) 
- programi prireditev s področja kakovostnega in vrhunskega športa (1.500,00 EUR). 
 
• Proračunska postavka 18019 – Sofinanciranje urejanja vaških igrišč (3.130,00 EUR) 

 
• Proračunska postavka 18022 – Ureditev športnega parka Mirna Peč (1,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 18023  Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane OŠ Toneta Pavčka 

(32.101,00 EUR) 
 
 
Področje 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (300,00 EUR) 
 
• Proračunska postavka 19005- Financiranje dodatnih programov vrtca (300,00 EUR) 
 
Področje 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje (1.700,00 EUR)  
 
• Proračunska postavka 19011 – Sofinanciranje dodatnih programov šole (1.700,00 EUR) 
 
 
B) Po posameznih vsebinah nacionalnega programa športa se letni program športa v letu 
2018 izvede z naslednjimi programi, dejavnostmi in sredstvi občinskega proračuna: 
 
1.) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE   (2.400,00 EUR)  
 
Gre za programe na področju prostočasne športne vzgoje (dosedanji programi interesne vzgoje 
otrok in mladine)  od predšolskega obdobja do vključno srednješolskega obdobja, ki se izvajajo 
kot obšolski športni programi ali programi različnih društev in zasebnikov, ki niso del panožnih 
športnih zvez. 
 
(1.1) Dejavnost predšolskih otrok  (300,00 EUR) 
Sofinanciranje programa Zlati sonček in ostalih programov prostočasne športne dejavnosti 
predšolskih otrok. 
 
(1.2.) Dejavnost osnovnošolskih otrok  (2.100,00 EUR) 



Sofinanciranje organizacije medobčinskih šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira Agencija za 
šport Novo mesto in prevozov na tekmovanja ter ostalih programov prostočasne športne vzgoje 
osnovnošolskih otrok (program nogometa, košarke). 
 
(2.) ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH   (4.200,00 EUR) 
Sofinanciranje programov redne športne rekreacije, rekreativnih prireditev (turnir v nogometu, 
odbojki, košarki...) za starejše in ostale prebivalce občine. 
 
(3.) VRHUNSKI IN KAKOVOSTNI ŠPORT (3.300,00 EUR) 
Sofinancirajo se nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč, ki so si pridobili 
status kategoriziranega športnika po kategorizaciji, ki jo opravi Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez. 
 
(4.)  ŠPORTNE PRIREDITVE   (1.500,00 EUR) 
 
Sofinancira se organizacija večjih športnih tekmovanj (državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu). 
 
 
(5.)  ŠPORTNI OBJEKTI   (35.232,00 EUR) 
Sofinanciranje urejanja in nakup opreme za vaških igrišča ter upravljanje in vzdrževanje Športne 
dvorane Osnovne šole Toneta Pavčka. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V občinskem proračunu Občine Mirna Peč je za proračunsko leto 2018 zagotovljenih 46.632,00 
EUR za programe športa, in sicer 3.130,00 EUR za investicije v športno infrastrukturo in 
43.502,00 EUR za ostale programe športa.  
 
Na področju investicij v športno infrastrukturo so namenjena sredstva za urejanje vaških igrišč v 
višini 3.130,00 EUR. Na področju financiranja ostalih programov športa so namenjena sredstva za 
prostočasno športno vzgojo otrok in mladine (Zlati sonček, program košarke in nogometa, šolska 
športna tekmovanja) v višini 2.600,00 EUR, za športne nagrade uspešnim športnikom in športne 
prireditve na področju kakovostnega in vrhunskega športa v višini 4.800,00 EUR, za športno 
rekreacijo in šport starejših (programi redne športne rekreacije, športno rekreativne prireditve) v 
višini 4.200,00 EUR ter za upravljanje športne dvorane v višini  32.101,00 EUR.  
 

Tabela št. 1: Prikaz financiranja programov športa v letu 2017 in v letu 2018 po vsebinah 
nacionalnega programa šport         

  V EUR 
Vrsta programa 2017 2018 Indeks 18/17 

Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine 

2.600,00 2.400,00 92 

Športna rekreacija in šport 
starejših 

4.200,00 4.200,00 100 

Kakovostni in vrhunski šport ter 
športne prireditve 

4.800,00 4.800,00 100 

Športni objekti 13.130,00 35.232,00 268 
SKUPAJ 24.730,00 46.632,00 188 
 



Iz tabele je razvidno, da je v letu 2018 za področje športa zagotovljena višja višina sredstev kot v 
letu 2017, in sicer se povečujejo sredstva za športne objekte, saj je z izgradnjo nove športne 
dvorane občina prevzela upravljanje in vzdrževanje objekta. Sredstva za programe športa ostajajo 
v enaki višini, saj zadostujejo za pokrivanje potreb. 
 
Št.: 671-__/2018-1 
Mirna Peč, ______________. 
 

                                                    Župan    
      Občine Mirna Peč  

                                                     Andrej Kastelic 
 


