Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o športu (ZŠpo – 1) (Uradni list RS, št. 29/17,
21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8.
2014) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), je Občinski svet občine Jesenice na 22. redni seji
dne 9. 12. 2021 sprejel

LETNI PROGRAM
ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022

I. UVOD
Izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi
občinski svet po predhodnem mnenju občinske športne zveze.
Letni program športa določa:
 programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in
 obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upoštevata strukturo
in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.

II. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2022
Letni izvedbeni cilji na področju športa:
 ohraniti prostor in opremo za izvajanje in razvoj športne dejavnosti za vse kategorije športnikov
in rekreativcev ter za različne starostne skupine,
 zagotavljati pogoje za izvedbo športnih dogodkov, vključno z ustreznim evidentiranjem in
predstavitvijo športne dediščine,
 zagotoviti sofinanciranje programov in področij na področju športa (izvedba javnih razpisov za
dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa).

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV
V letu 2022 se iz proračuna Občine Jesenice zagotavljajo sredstva za:
 delovanje Zavoda za šport Jesenice,
 upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter
 nakup in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Predvideva se tudi sofinanciranje:
 športno – preventivnih dogodkov in projektov, ki jih izvaja Zavod za šport Jesenice,
 tradicionalne športne prireditve in
 športnih programov ter ostalih področij na podlagi javnih razpisov.
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IV. PROGRAMI IN PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA TER OBSEG JAVNIH SREDSTEV, KI SE
ZAGOTAVLJAJO V PRORAČUNU OBČINE JESENICE V LETU 2022
Proračunska postavka
6200
Zavod za šport Jesenice
Plače in drugi izdatki zaposlenim-bruto plača
Sredstva za osebne prejemke
Sredstva za prispevke
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja
Izdatki za blago in storitve
Izvedba športno preventivnih dogodkov oz. projektov
Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske
športne zbirke
Novoletna prireditev
Mednarodne športne igre otrok (International
Children's Games)
6210
Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
6220
Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih
objektov
Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV
Projekt obnove kopališča Ukova
Program nabav in vzdrževanj Zavoda za šport Jesenice
Postavitev kolesarskega poligona – pumptrack na
območju balinišča Baza
6350
Tradicionalne športne prireditve - izvedba pohoda na
Golico v okviru praznika dan državnosti
6780
Programi športa
SKUPAJ

Višina odhodkov v €
524.217,80
296.976,00
50.421,00
47.301,18
6.364,00
35.360,00
41.400,00
10.000,00
27.395,62
9.000,00
245.550,00
141.500,00
50.000,00
10.000,00
61.500,00
20.000,00
2.600,00
320.000,00
1.233.867,80

Delovanje Zavoda za šport Jesenice
Občina Jesenice zagotavlja pogoje za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje,
urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice, za kar v občini od leta 2001 deluje Zavod
za šport Jesenice, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Javni zavod predstavlja pomemben
člen med društvi, posamezniki, občino in ostalimi deležniki in skrbi za celovit razvoj športa v občini,
upravlja s športnimi objekti in jih pripravlja za vadbo in tekmovanje ter skrbi za vzdrževanje, daje
strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa, spremlja in analizira razmere
na področju športa ter izvaja ostale naloge na področju športa v lokalni skupnosti.
Izvedba aktivnosti v okviru Zavoda za šport Jesenice
Zavod za šport Jesenice bo v letu 2022 izvedel naslednje projekte:
 Pomladni tek (tradicionalna tekaška prireditev, organizirana v sklopu prireditev počastitve
občinskega praznika Občine Jesenice) – 1.200,00 €,
 Dnevi športa (tradicionalna prireditev v začetku meseca junija, kjer se predstavljajo društva,
izvedla se bodo rekreativna tekmovanja v petih panogah in zabavni večer) – 1.500,00 €,
 Plavalni maraton (predvideno je tekmovanje za pokal mesta Jesenice, skoki s stolpa za pokal
mesta Jesenice, akvatlon, plavalni maraton 12 ur plavajmo skupaj za humanitarni namen in
zabavni večer) – 1.500,00 €,
 športno rekreativna tekmovanja, kot so nočni pohod v Španov vrh, kolesarski izlet v spomin na
Jureta Robiča, olimpijski tek, mini olimpijada, teden Fair Playa in športne igre Jesenic (namen teh
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tekmovanj je povečati število športno rekreativnega prebivalstva, seznanjenje občanov o
lastnostih športne vadbe in predstavitev različnih športnih društev) – 1.200,00 €,
aktivnosti v času šolskih počitnic (predvideno je igranje košarke, malega nogometa na umetni
travi, In line hokeja, kegljanja, drsanja, namiznega tenisa, fitnesa, nagradne igre na Trim stezi
Žerjavec in ponedeljkove aktivnosti na kopališču Ukova) – 1.500,00 €,
Pohodništvo v občini Jesenice (javni zavod želi povezati organizatorje, ki organizirajo različne
pohode v občini Jesenice, da bi pridobili na odmevnosti in udeležbi ter s tem spodbudili občane k
športni rekreaciji ter bolj zdravemu načinu preživljanja prostega časa) – 2.000,00 €,
Mednarodne športne igre otrok (International Children's Games) od 12. do 15. leta v Veliki
Britaniji (udeležitev mladih športnikov na športnih igrah, ki bodo zastopali občino Jesenice) –
9.000,00 €,
novoletno prireditev – 27.395,62 € in
nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev muzejske športne dediščine – 10.000,00 €.

V letu 2022 zagotavljamo tudi sredstva v višini 22.500,00 € za postavitev zunanjega umetnega
drsališča na eni od javnih površin v občini, ki bo namenjeno vsem jeseniških otrokom od meseca
decembra 2021 do konca meseca februarja 2022.
Vključen je tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla Šport za zabavo v
vrednosti 10.000,00 €, v okviru katerega bo v Športni dvorani Podmežakla v zimski sezoni v času
vikendov zagotovljeno brezplačno rekreacijsko drsanje za otroke in mlade do 18. leta starosti.
Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje športnih objektov, s katerimi upravlja Zavod za šport
Jesenice.
Investicijsko vzdrževanje ostalih športnih objektov
Sredstva v skupni višini 61.500,00 € se namenijo Zavodu za šport Jesenice, in sicer: 2.000,00 € za
menjavo luči v pisarnah, sredstva v višini 5.000,00 € za zamenjavo vrat v fitnesu, sredstva v višini
10.000,00 € za izdelavo projektne dokumentacije v fazi IDZ (idejna zasnova) za atletsko stezo in dvig
glavnega nogometnega igrišča, sredstva v višini 14.000,00 € za nakup osebnega avtomobila za
potrebe izvajanja dejavnosti zavoda, sredstva v višini 1.000,00 € za nakup televizorja za Športno
dvorano Podmežakla, sredstva v višini 1.700,00 € za nakup stojala z utežmi za telovadnico v Športni
dvorani Podmežakla, sredstva v višini 300,00 € za nakup opreme za telovadnico v dvorani, sredstva v
višini 500,00 € za nakup drsalk, sredstva v višini 1.500,00 € za nakup notranjih kamer v Športni
dvorani Podmežakla, sredstva v višini 1.500,00 € za nakup naprave za markiranje za nogometno
igrišče, sredstva v višini 2.000,00 € za izvedbo pitnika ob nogometnem igrišču, sredstva v višini
1.000,00 € za nakup 5 kompletov za samovarovanje za plezališče v naravi Dobršnik, sredstva v višini
1.000,00 € za nakup računalnika za javni zavod.
Prav tako pa se javnemu zavodu zagotovijo sredstva v višini 20.000,00 € za izvedbo pumptracka na
Koroški Beli (pri TVD).
V okviru projekta se izvede tudi izglasovani predlog participativnega proračuna v KS Podmežakla
Kolesarski poligon – pumptrack v vrednosti 20.000,00 €, ki ga bo na območju balinišča Baza izvedel
Zavod za šport Jesenice.
Za nadaljnje aktivnosti v zvezi z obnovo kopališča, to je za pridobivanje nadaljnje projektne
dokumentacije se zagotavljajo sredstva v višini 10.000,00 €.
Sredstva v višini 50.000,00 € se namenijo za ureditev zunanjega otroškega vadbenega parka
Medgeneracijski ŽIV ŽAV v Športnem Parku Podmežakla, ki je v upravljanju javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice in za katerega se predvideva pridobitev sofinanciranja v višini 36.000,00 € iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada zla razvoj podeželja (oddana prijava projekta na Javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska
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košarica za programsko obdobje 2014-2020).
Izvedba tradicionalnega pohoda na Golico
Ob dnevu državnosti je v letu 2022 predvidena izvedba 13. tradicionalnega pohoda na Golico, ki ga
Občina Jesenice izvede v sodelovanju s Planinskim društvom Jesenice.

V. PROGRAMI ŠPORTA – SREDSTVA DODELJENA NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV
Na podlagi javnih razpisov se sredstva namenjajo za sofinanciranje naslednjih vsebin:
 za športne programe (oznaka 6.1. v tabeli spodaj, brez 6.1.5.2.1.),
 za programe športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine – Javni razpis za
sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe namenjeni
vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za leto 2022 (oznaka 6.1.5.2.1. v
tabeli spodaj),
 za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (oznaka 6.3.1. v tabeli
spodaj) in
 za športne prireditve in promocijo športa ter mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih
tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni (oznaka 6.5.1. v tabeli spodaj).
V letu 2022 se bodo sredstva v višini 320.000,00 € dodelila na podlagi treh javnih razpisov, ki bodo
zajemali naslednje programe in področja:
Oznaka
Ime programa oz. področja
Višina sredstev v EUR
(šifra po
NPŠ)
6.1.2.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.5.
6.1.5.1.

6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.5.1.

6.3.1.
6.4.1.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni
program
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
(sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športna rekreacija
Šport starejših
Športne prireditve in promocija športa
Mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v
kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Delovanje športnih organizacij – za delovanje občinskih
športnih zvez
SKUPAJ
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17.000,00
57.000,00
500
119.000,00
40.000,00

34.000,00
4.000,00
800
4.800,00
2.500,00
8.000,00
25.000,00
2.000,00
5.400,00
320.000,00
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Predstavitev vsebine treh javnih razpisov je podana v nadaljevanju:
a) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in področja letnega programa športa
v občini Jesenice1 (višina razpisanih sredstev 278.000,00 €)
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da
postane otrok oz. mladostnik gibalno kompetentna oz. gibalno izobražena osebnost. Na ravni
lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec«,
»Krpan« in drugi 60 urni programi za otroke in mlade, ki jih organizirajo športna društva in drugi
izvajalci za te starostne skupine.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
V ta program so vključeni mladi do vključno 12 leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so
vključeni v pripravljalne programe.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja nadaljevanje njihovega rednega
šolskega športnega udejstvovanja.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja
vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo
načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v
članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega
športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS - ZŠZ.
Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)
Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za vključevanje
mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto
poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna identifikacija). Vrhunski
šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni
uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost).
Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)
Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke (možnost
rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke (možnost
doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo).

1

Opomba: oštevilčenje programov s področja športa, ki so navedeni v tem podpoglavju, je usklajeno s
predpisanim oštevilčenjem po Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 (Ur. list RS št.
26/2014)

22. seja Občinskega sveta občine Jesenice, 9. 12. 2021

5/6

Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako
programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športno
dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.
Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)
Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti.
To je običajno obdobje, ko se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke
lastnosti človekovega organizma, zato starejši pogosteje obolevajo. Za družbo lahko predstavlja
šport starejših pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, saj
učinki kakovostne telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost.
Delovanje športnih organizacij – za delovanje občinskih športnih zvez (šifra NPŠ 6.4.1.)
Sofinancira se delovanje občinskih športnih zvez, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne
storitve, ki imajo značaj javne dobrine. Za osnovno delovanje občinskih športnih zvez se zagotovijo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)
Sofinancira se:
1. organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne
kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
2. povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja
uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
3. lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev
športnika leta v občini) in
4. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah
na najvišji ravni.
Sem ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Pod točko 1., 2. in 3. se sofinancira največ 8 (osem) prireditev, ki na podlagi vrednotenja dosežejo
najvišje število točk.

b) Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne
programe in programe namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport (višina razpisanih sredstev – 40.000,00 €)
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in
programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra
NPŠ 6.1.5.2.1.)
Za sofinanciranje dela plačila trenerjem se nameni 40.000,00 EUR, od tega se polovico sredstev
nameni za sofinanciranje hokejskih trenerjev ter polovica sredstev za sofinanciranje 3 (treh)
trenerjev v ostalih športnih panogah.
Sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev
Za sofinanciranje dela plače hokejskih trenerjev se nameni 20.000,00 EUR. Sofinancira se največ
do 90% zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne
sme presegati zneska v višini 20.000,00 EUR.
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Sofinanciranje dela plače 3 (treh) trenerjev v ostalih športnih panogah
Posamezni izvajalec lahko prijavi na javni razpis največ 3 (tri) trenerje. Sofinancira se 3 (tri)
trenerje, ki po vrednotenju dosežejo najvišje število točk. Sofinancira se največ do 90% zneska,
navedenega v pogodbi o sodelovanju med izvajalcem in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati
6.666,66 € na posameznega trenerja. V kolikor dobi več društev enako število točk se sredstva
razdelijo po enakih deležih.

c) Izvedba javnega razpisa za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu (višina razpisanih sredstev – 2.000,00 €)
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. Najvišjo strokovno
raven predstavlja strokovno izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali visokošolski študijski
program s področja športa. Ti programi so v domeni izobraževalnega sistema. Vzporedno z
univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v športu pa potekajo programi usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom, ki so del letnih programov
športa.
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi
kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu.
Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za
delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje.
VI. IZVRŠEVANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2022
Pogoj za izvrševanje Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2022, ki ga sprejme Občinski
svet občine Jesenice, je veljavnost Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2022. Letni program
športa v občini Jesenice za leto 2022 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Za vse, kar ni opredeljeno v Letnem programu športa v občini Jesenice za leto 2022, se smiselno
uporabljajo določila Zakona o športu (ZŠpo – 1) (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list
RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) ter Odloka o proračunu
Občine Jesenice za leto 2022.
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Blaž Račič
ŽUPAN OBČINE JESENICE
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