Na podlagi 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 RS za obdobje 2014-2023 (Ur. l. 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), 8. in 15. člena
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), 7. člena Pravilnika o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 62/20) ter
Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), je Občinski
svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 22.12.2021 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2022
I. UVOD
Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2022 (v nadaljevanju LPŠ) zagotavlja, da bo
Občina Borovnica v proračunu za leto 2022 zagotovila za področja športa v občini sredstva v
višini 188.632,93 €, od tega 38.000,00 € za sofinanciranje izvajanja programov športa, ki so v
javnem interesu in jih občina sofinancira drugim izvajalcem na podlagi Pravilnika o postopku
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, št.
62/20).
Ostala sredstva so namenjena projektom na področju športa, ki jih bo izvajala neposredno
Občina Borovnica, oziroma bodo dodeljena izvajalcem LPŠ na podlagi neposrednega plačila
skladno s 3. točko prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
V Občini Borovnica za izvajanje športne dejavnosti razpolagamo z naslednjimi objekti,
vpisanimi v razvid športnih objektov:
-

telovadnica TVD Partizan (v lasti Telesno vzgojnega društva Partizan – Borovnica),
športni park pri OŠ dr. I. Korošca,
nogometno igrišče Dol,
telovadnica v OŠ dr. I. Korošca.

II. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2022
1. Sofinanciranje programov športnih društev in drugih izvajalcev na podlagi pravilnika in
javnega razpisa, pri čemer imajo prednost pri sofinanciranju progami za otroke in
mladino ter programi, ki zagotavljajo rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa
čim širšemu krogu občanov.
2. Sprejem pravilnika o uporabi večnamenskih objektov Občine Borovnica v trenutnem
upravljanju OŠ, med katerimi so tudi velika in mala telovadnica v šoli ter zunanje
športno igrišče pri šoli (športni park).
3. Prizadevanje za prestavitev nogometnega igrišča na Dolu.
4. Izboljšanje obstoječe športne infrastrukture (razsvetljava v OŠ, reflektorji za
nogometno igrišče na Dolu, nadaljnje urejanje športnega parka).
III. SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LPŠ
Poleg Občine Borovnica so izvajalci LPŠ lahko športna društva in zveze športnih društev,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter pravne osebe, zasebniki in druge organizacije,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu. Izvajalci LPŠ so izbrani na razpisu, ki se
razpiše na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 62/20). Za sofinanciranje LPŠ na podlagi razpisa Občina

Borovnica v letu 2022 zagotavlja 38.000,00 € na proračunskih postavkah 418009 šport v šoli
- šolska mladina in 418010 šport v društvih – razpis.
Št.
1.
1.1.
1.1.2.
1.1.4.

Področje
ŠPORTNI PROGRAMI
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Šolska športna tekmovanja
Celoletni športni programi
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENA V
1.4.
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.4.1. Celoletni športni programi
1.4.2. Celoletni športni programi – miselne igre
1.5.
KAKOVOSTNI ŠPORT ODRASLIH
1.8.
ŠPORTNA REKREACIJA
1.8.1. Celoletni športno rekreativni programi
3.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
3.1.
KADROV V ŠPORTU
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – DELOVANJE ŠPORTNIH
4.
DRUŠTEV
5.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
SKUPAJ

Sredstva
29.900,00 €
7.500,00 €
3.000,00 €
4.500,00 €
9.800,00 €
9.000,00 €
800,00 €
7.500,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
38.000,00 €

IV. SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA – NEPOSREDNO SOFINANCIRANJE LPŠ
Občina lahko skladno s 3. točko prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
nevladne organizacije sofinancira iz občinskega proračuna preko neposrednih letnih pogodb,
če je število nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, na določenem področju največ
tri. Pogoje za sklenitev neposredne pogodbe se uredijo s sklepom župana, s katerim se tudi
opredeli nedvoumen izjemen pomen nevladne organizacije in namena sofinanciranja za
lokalno skupnost.
Za neposredno financiranje izvajalcev LPŠ, ki niso Občina Borovnica, se v letu 2022 zagotavlja
4.000,00 €, in sicer:
•
•

proračunska postavka 418013 upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov Dom Dol, konto 412000: tekoči transfer upravljavcu igrišča Dol za vzdrževanje igrišča
v višini 2.000,00 €;
proračunska postavka 418028 športne počitnice za otroke: transferji staršem
osnovnošolskih otrok, ki se vključijo v aktivne poletne počitnice, v višini 2.000,00 €

V. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA – IZVAJALEC OBČINA
Za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov ter nabavo in vzdrževanje športne opreme, ki jih
financira neposredno občina, se v letu 2022 zagotavlja sredstva v višini 146.632,93 €, in sicer:
•

proračunska postavka 418011 najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice,
igrišča): občina plačuje najemnino v višini 2.000 € za del nogometnega igrišča na Dolu,
ki je na zemljišču v zasebni lasti.

•
•
•
•
•
•

proračunska postavka 418013 upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov Dom Dol, konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije: sredstva za postavitev reflektorjev
za igrišče na Dolu v višini 7.360,00 €.
proračunska postavka 418014 upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov športni park: sredstva za tekoče vzdrževanje zunanjega igrišča pri šoli za manjša
vzdrževalna dela (barvanje stebrov, popravilo golov, mrež, …) v višini 11.800,00 €;
proračunska postavka 418023 igrišče Dol: sredstva za pripravo projektne
dokumentacije za prestavitev nogometnega igrišča na Dolu na novo lokacijo v višini
8.000,00 €;
proračunska postavka 418033 ureditev športnega parka: sredstva za nadaljnje urejanje
športnega parka, predvsem za obnovo obstoječih igrišč znotraj tekalne steze v višini
50.000,00 €;
proračunska postavka 416047 kolopark Borovnica: sredstva za investicijo v kolesarski
park oz. poligon za kolesarje, rolkarje, kotalkarje in rolarje tipa »pump track v višini
52.472,93 €;
proračunska postavka 419019 prenova razsvetljave v dvorani OŠ: sredstva za dobavo
in montažo ustreznih svetilk v veliki telovadnici OŠ v višini 15.000,00 €.

VI. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in je osnova za
pričetek postopkov javnih razpisov ter sklenitev neposrednih pogodb. Po sprejemu se ga objavi
na spletni strani občine Borovnica.
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