
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
Letnega programa športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2011 

 
1) Zakonska podlaga za sprejem letnega programa 

 
- 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),  
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 

31/00),  
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 
- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07). 

 
2) Razlogi za sprejem programa in ocena stanja 

 
V skladu s 7. členom Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa določi z letnim 
programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni 
program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnostih.  
 
Letni program športa je skupaj s Pravilnikom o financiranju športa in njegovimi spremembami 
ter Odlokom o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2011 podlaga za razdelitev 
sredstev za dejavnosti športa, predvsem na podlagi razpisa za sofinanciranje športa. 
 
Izvajalci letnega programa športa so športna društva in klubi, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi s področja vzgoje 
in izobraževanja ter individualni športniki s stalnim prebivališčem v naši občini. 
 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se 
zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 

1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE 
PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA 
IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

2 ŠPORTNA REKREACIJA  
3 KAKOVOSTNI ŠPORT  
4 VRHUNSKI ŠPORT  
5 ŠPORT INVALIDOV 
6 UDELEŽBA IN ORGANIZACIJA MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH 

IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRIREDITEV  
7 IZGRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN 

OPREME 
 
 
 
 



3) Ocena finančnih in drugih posledic (proračun) 
 
Glede na to, da sprejem Letnega programa športa v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2011 
predstavlja le zakonsko podlago za nadaljnje delovanje, ne predvidevamo nobenih dodatnih 
stroškov iz proračuna. 
 
Naš cilj je ustrezna podpora kakovostnemu in vrhunskemu športu oz. vadbi, ki prerašča 
zahteve rekreativnega udejstvovanja, predvsem na področju športne vzgoje otrok in mladine. 
Obenem želimo s podporo športno-rekreativnih dejavnosti ter prireditev omogočiti športno 
udejstvovanju čim širšemu krogu občanov, zopet s poudarkom na generaciji otrok in 
mladostnikov.  
 
Gre za formalni dokument oz. program, ki ga lokalna skupnost v skladu s predpisanimi 
zakoni mora sprejeti kot podlago za razdelitev proračunskih sredstev, zato Občinskemu 
svetu predlagam, da sprejme predlagani Letni program športa za leto 2011. 
 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo bo predlog dokumenta obravnaval na 
svoji 3. seji dne 17.5.2011. Morebitne spremembe predloga dokumenta bodo predstavljene 
na seji občinskega sveta. 
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