
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z 
usmeritvami Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2024 (Uradni 
list RS, št. 26/2014) ter na podlagi Pravilnika za vrednotenju športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju 
(MUV, št. 25/2008) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 3. redni seji, dne 18. 4. 2019 sprejel 

 
LETNI PROGRAM ŠPORTA 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 

 
I. Uvod 
Občina Lovrenc na Pohorju s tem Letnim programom športa opredeljuje športne programe, ki se 
sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino in namen sredstev predvidenih v 
proračunu občine.  
 
II. Izhodišča in usmeritve 
Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa in z namenom uresničevanja ciljev oziroma nalog 
opredeljenih v Letnem programu športa v občini Lovrenc na Pohorju, poudarjamo naslednje specifike: 
 
1. Posebno pozornost bomo namenili interesnim in tekmovalnim programom otrok in mladine, z 

namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in preventivnega delovanja (v smislu 
preprečevanja socialno patoloških pojavov). 

2. Izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali uresničiti 
njihove zastavljene cilje. 

3. Spodbuja se predvsem množičnost vključevanja v programe športa, skušali pa bomo vplivati tudi na 
sodelovanje med osnovno šolo in društvi pri usmerjanju mladih v šport in rekreacijo. 

4. S sofinanciranjem programov za mlade usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, bomo skušali doseči 
razvijanje športnega potenciala mladih v domačem okolju. 

 
III. Obseg sredstev 
Občina Lovrenc na Pohorju z Odlokom o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 zagotavlja 
proračunska sredstva namenjena izvajanju športnih programov v občini na podprogramu proračunske 
porabe št. 18059001 - Programi športa. Za športno dejavnost bodo v letu 2019 zagotovljena sredstva v 
višini 40.360,00 EUR. 
 
IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje 
S sredstvi za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se bodo sofinancirali naslednji programi 
športa, uporaba športnih objektov, ter strokovne in razvojne naloge na področju športa v Občini Lovrenc na 
Pohorju glede na vsebino: 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok; 
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok; 
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (od 6. do 15. leta); 
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami; 
5. interesna športna vzgoja mladine; 
6. športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15. do 21. leta); 
7. športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami; 
8. športna dejavnost študentov; 
9. športna rekreacija; 
10. kakovostni šport; 
11. vrhunski šport; 
12. šport invalidov. 

 
Za izvedbo navedenih programov bodo v občinskem proračunu za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 
14.970,00 EUR (na SM 418600 – Sofinanciranje programov športa – točkovni sistem).  
 
Poleg sredstev za navedene programe bodo v občinskem proračunu za leto 2019 zagotovljena tudi sredstva 
za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih nalog: 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO515.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sredstva v višini 1.100,00 EUR na 
SM 418602); 

2. Krajevne športne prireditve (sredstva v višini 2.190,00 EUR na SM 418605); 
3. Športni objekti (sredstva v višini 21.700,00 EUR na SM 418603 – sredstva za najemnine dvoran); 
4. Materialni stroški in stroški storitev (sredstva v višini 400,00 EUR na SM 418604 – zagonska sredstva za 

delovanje novonastalih društev). 
 

Občina Lovrenc na Pohorju v letu 2019 ne predvideva sredstev za sofinanciranje naslednjih dejavnosti: 
1. Znanstveno – raziskovalno dejavnost; 
2. založniška dejavnost; 
3. spremljanje pripravljenosti in svetovanje treninga; 
4. informacijski sistem na področju športa; 
5. medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 

 
V.        Športni programi 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo izvajala: 
1. rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in kolesarjenja; 
2. športne programe v individualnih športnih panogah atletike, karateja in kegljanja; 
3. športne programe v kolektivnih športnih panogah košarke, malega nogometa, orientacijskih tekov in 

občasnih dogodkov individualnih športnih panog, ki imajo ekipna tekmovanja (karate, kegljanje). 
 

VI.      Športne prireditve 
Športna društva v občini Lovrenc na Pohorju bodo v letu 2019 predvidoma organizirala okrog 60 športnih, 
tradicionalnih in rekreativnih prireditev. 
 
VII. Prostovoljno delo v športu 
Tudi v letu 2019 bodo amaterski športni delavci v športnih društvih opravili veliko prostovoljnega dela, na 
katerem temelji šport v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
VIII.   Posebne določbe 
Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za 
izvedbo programov športa iz proračuna občine. Izbor športnih programov, določenih s tem letnim 
programom, se izpelje na podlagi javnega razpisa. Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje 
posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v 
skladu s Pogoji, merili in normativi za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju. 
 
IX.    Veljavnost in uporabnost 
Letni program športa Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 začne veljati po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin (UGSO) in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje 
programov športa v občini Lovrenc na Pohorju v letu 2019. 
 
Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). 
 
Številka:  
Datum: 3. 4. 2019 
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