PRIPOMBE IN PREDLOGI NA OSNUTEK LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
LITIJA ZA LETO 2016
Predlog 1:
Sprejem Strategije razvoja športa v občini Litiji do leta 2023
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14) opredeljuje strateške ukrepe na področju športa, ki so ponekod sicer povezani z drugimi
družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. Med drugim je
resolucija namenjena tudi lokalnim institucijam kot podlaga za soustvarjanje pogojev za razvoj športa kot
pomembnega dejavnika razvoja posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na
področju dostopnosti do športne vadbe.
Nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci
slovenskega športa.
Ker pa je tako ureditev športa na ravni države kot na ravni lokalne skupnosti – tudi na ravni različnih
lokalnih skupnosti lahko različna – ne po vsebini, ampak po obsegu, prioritetah, strateških usmeritvah je
zato primerno in pomembno, da tudi lokalna skupnost sprejme svoj strateški razvoj športa v nekem
določenem obdobju.
Šport je v občini Litija zelo pomembno, tradicionalno področje in močno vpeto v življenje občanov.
Uspehi občanov športnikov, športnih klubov in ostalih društev so velika promocija za občino,
posledično tudi za razvoj športnega turizma, ki v občini ni izrazit. Zato je še kako pomembno, da si sama
občina Litija postavi strateške cilje in ukrepe za razvoj področja športa v občini.
V ta namen predlagamo, da se pristopi k pripravi Strategije razvoja športa v občini Litija, ki naj sledi
Nacionalnemu programu športa v RS 2014-2023 in posebnim ukrepom občine Litija. Ker je za pripravo
strategije, ki zajema leto 2016 že prepozno, predlagamo, da se v letu 2016 ustanovi posebna komisija za
pripravo Strategije, v kateri bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij s področja športa v občini
Litija, ki naj do jeseni 2016 pripravil osnutek Strategije. V okviru javnih razprav pa se pripravi končni
predlog, ki ga Občinski svet sprejme do konca leta 2016. Ta zaveza se naj opredeli že v Letnem
programu športa.
Omenjeno strategijo je v Republiki Sloveniji sprejelo že več občin.

Predlog 2:
Letni program športa občine Litija naj pripravi organ lokalne skupnosti, v katerem je najmanj
polovica športnih strokovnjakov na predlog športne organizacije, ki predstavlja društveno
delovanje na lokalni ravni in naj se sprejme oziroma izvaja v postopku, kot je določen z
nacionalnimi predpisi.

Na izvedbeni ravni mora nacionalnemu programu športa 2014–2023 slediti izvedbeni načrt, ki mora
opredeliti vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje. Nacionalni program
športa se osredotoča na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s
športom. Te naloge pa so nato opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz
lokalnih proračunskih sredstev za šport.
Letni program športa občine Litija za leto 2016 je izvedbeni akt, ki opredeljuje sofinanciranje športa,
javni interes na področju športa v letu 2016. Z določanjem ciljev in smernic pa predstavlja tudi strateške
usmeritve občine Litija na področju športa. Kot tak je podlaga za umeščanje športa v občinski proračun,
zato je prav oziroma se pričakuje, da je pripravljen strokovno, v soglasju s športnimi izvajalci letnega
programa športa oziroma reprezentativno športno organizacijo, ne pa da je edino vodilo priprave
Letnega programa športa znesek in finančna konstrukcija proračuna občine. Letni izvedbeni program je
pomemben tudi zato, saj je skupaj s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju tisti, ki je podlaga za
področje izvajanja javnega interesa športa v občini Litija.
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14) med nalogami organa lokalne skupnosti določa:
-

opredeljevanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo letnega programa športa na lokalni ravni,
opredeljevanje strateške usmeritve športa na lokalni ravni,
priprava predloga letnega programa športa na lokalni ravni,
razporejanje sredstev za izpeljavo letnega programa športa na lokalni ravni,
določanje športnih objektov lokalnega in regijskega pomena,
spremljanje in ocenjevanje izpeljave letnega programa športa na lokalni ravni,
dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v športu.

Pri tem pa jasno določa, da so organi lokalnih skupnosti za šport tisti, ki vodijo in povezujejo dejavnosti
subjektov, ki izvajajo letni program športa na lokalni ravni. V katere pa morajo lokalne skupnosti
imenovati najmanj polovico športnih strokovnjakov na predlog občinske športne zveze oziroma druge
športne organizacije, ki predstavlja društveno delovanje na lokalni ravni.
Nadalje tudi določa, da letne programe športa na lokalni ravni sprejemajo občinski sveti. Postopek
sprejema poteka tako, da organ lokalne skupnosti za šport pripravi letni program športa, ki je podlaga za
umeščanje športa v občinski proračun. Na podlagi sprejetega proračuna organ lokalnih skupnosti za
šport ob soglasju občinske športne zveze pripravi razporejanje sredstev za izpeljavo letnega programa
športa na lokalni ravni. V primeru, da občinska športna zveza ne obstaja, pa daje soglasje druga
reprezentativna civilna športna organizacija.
Zato predlagamo, da se priprava Letnega programa športa pripravi in tudi izpelje v predpisanem
postopku.

