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2. VIZIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA DO LETA 2029
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa
pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže
vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih
dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic.
Šport bo ostal pomemben del kulture našega naroda, za posameznika pa bo postal in ostal
nujen del zdravega življenjskega sloga in pozitivne življenjske naravnanosti. Javna sredstva
morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh
starosti in vključenim v različne pojavne oblike športa. Poglavitni cilji vizije razvoja športa so
naravnani predvsem na to, da bi z vloženimi sredstvi na področju športa občani in občina
dosegli kar najvišjo dodano vrednost.
Glede na to, da je za življenje in delo v zadnjem času potrebno znatno manj fizične aktivnosti
je nujno to nadoknaditi na drugem področju. Rezultati študij, ki zajemajo primerjavo fizičnih
sposobnosti otrok nekoč in danes, so zaskrbljujoči.
Vizija razvoja športa v Občini Sevnica je usmerjena na šport kot kakovostno prvino
zdravega načina življenja za vse občane, z raznoliko športno ponudbo za vse starostne
skupine in v vseh življenjskih obdobjih ter v zagotavljanje pogojev za doseganje
rezultatov v kategoriji vrhunskega športa. Šport v današnjem svetu je poleg zdravja
vstopil tudi na področje gospodarstva in turizma, kjer deluje tudi kot promotor
lokalnega okolja.
V Občini Sevnica smo zagovorniki skladnega razvoja športa in športnih panog v okolju.
Posebno pozornost je potrebno nameniti društvom, ki imajo piramidno strukturo vadbe, kar
pomeni vzgojo otrok od najmlajših do tekmovalcev, ki dosegajo vrhunske rezultate. Fizična
priprava v mladosti je dobra popotnica za kakovostnejše življenje v tretjem življenjskem
obdobju.
Športna infrastruktura nam skupaj še z drugimi športnimi deležniki zagotavlja izvajanje
kakovostnih programov športa za otroke in mladino, pogoje za doseganje vrhunskih dosežkov
ter nudi dostopno športno rekreacijo za aktiven in s tem bolj zdrav način življenja vseh, ki
živimo v Občini Sevnica.

3. UVOD
Ena bistvenih prvin uspešnosti v vsaki dejavnosti je načrtovanje dejavnosti oziroma
načrtovanje ciljev in spremljanje njihovih uresničitev. Šport je dejavnost, s katero se ukvarja
precejšnje število ljudi v organiziranih in neorganiziranih oblikah. Hkrati pa je šport tudi
dejavnost, ki se pojavlja v drugih področjih: splošna gibalna vadba v predšolskih ustanovah in
športna vzgoja v šolskem sistemu, preventivna vadba v zdravstvu. Prvine športa v zdravstvu,
programi in objekti pa postajajo vse bolj nepogrešljivi in iskani sestavni deli turistične ponudbe.
Veliko je razlogov, ki utemeljujejo potrebo po postavljanju strateških usmeritev v vsaki
dejavnosti in tako je tudi v športu. Šport je specifičen iz mnogih razlogov. Po eni strani je tako
blizu, da o njem vsi razpravljamo, po drugi pa je vodenje in izvajanje zelo zapleteno. Ne
moremo pa mimo dejstva, da šport postaja tudi izredno pomemben element v tržnem
gospodarstvu vsakega območja.
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Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa je
pomemben družbeni pojav. Šport ima izjemne možnosti, saj združuje ljudi in doseže vsakogar
ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje veliko večino športnih aktivnosti izvajajo
ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S športom se lahko ukvarjajo
neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
Vlaganje v športne aktivnosti vseh občanov in njihov zdrav življenjski slog ima neposredne
posredne učinke na delovno učinkovitost in zmanjšanje stroškov v zdravstvenem sistemu.

4. IZHODIŠČA IN NAMEN PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA
Nacionalni program športa se s svojo vsebino osredotoča na celostni razvoj športa v Republiki
Sloveniji, hkrati pa lokalnim skupnostim omogoča sprejem ustreznih razvojnih usmeritev in
ukrepe v športu, določa vsebine športa, ki so v javnem interesu tako, da:
-

Zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne
skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
Spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in
Načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte in površine za
šport v naravi

Javni interes na področju športa uresničujejo tudi posamezniki, ki s svojim delom, znanjem in
izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti ukvarjanja s športom in k razvoju solidarnega,
humanega in enakopravnega športnega okolja. Izvajanje nacionalnega programa na lokalni
ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, z letnim programom športa na lokalni
ravni.
Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz
proračuna lokalnih skupnosti.
3.1. DOKUMENTI, KI UREJAJO PODROČJE ŠPORTA
Na področju športa veljajo naslednji predpisi, tudi veljavni akti lokalne skupnosti:
-

-

-

Evropska listina o športu (iz leta 1975, s prilagoditvami v letu 1992, ki jo dopolnjuje še
kodeks športne etike)
Bela knjiga o športu (COM 391/2007),
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(Uradni list RS, št. 26/14)
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20)
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB, 21/18 – ZNOrg) )
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni RS, št. 94/07 – UPB, 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)
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
št. 11/18, 79/18)
Statut Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17,44/18)
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-

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 11/18)
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12,
100/12 – popr., 57/13 in nadaljnje spremembe)

3.2. NAMEN
Namen priprave strategije razvoja športa v Občini Sevnica je sistematično uresničevanje
zastavljenih ciljev, pri čemer je potrebno opredeliti ključne strateške usmeritve in ukrepe, ki jih
želimo v Občini Sevnica izvesti v prihodnosti na področju športa.
5. ANALIZA STANJA NA PODROČJU ŠPORTNE DEJAVNOSTI
4.1. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
V občini Sevnica je bil leta 2006 ustanovljen Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica (v nadaljevanju: KŠTM Sevnica), ki upravlja športne objekte ter opravlja
administrativna, strokovna, organizacijska in tehnična dela, skrbi za izvajanje nacionalnega
programa športa na lokalni ravni in v okolju predstavlja pomemben člen med društvi,
posamezniki, občino in ostalimi deležniki (daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem
letnega programa športa, sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami, spremlja in analizira naloge
v športu ter izvajanja letnih programov športa in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in
drugimi predpisi).
4.2. Športna zveza Sevnica
Pomembno vlogo na področju športne dejavnosti opravlja Športna zveza Sevnica, ki združuje
in zastopa interese samostojnih športnih društev v Občini Sevnica. Nudi strokovno podporo
članicam kot organizacijam, športnikom, športnim delavcem pa tudi vsem občinskim
organizacijam, ki delujejo na področju športa. Zveza še posebej budno spremlja razvoj športa
v Občini Sevnica in s posameznimi projekti poskuša še bolj razvijati šport v občini, aktivirati
čim več udeležencev športa, doprinesti k enakomerni razdelitvi sredstev med športne
dejavnosti ter okrepiti možnosti za izvajanje vsakovrstne vadbe tako na ravni tekmovalnega
kot tudi netekmovalnega športa.
4.3. Športna društva in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa
V Občini Sevnica je registriranih 64 športnih društev, poleg društev pa se s športno dejavnostjo
ukvarjajo tudi osnovne in srednja šola, društva upokojencev in društvo invalidov. Izvajalci
športnih programov lahko kandidirajo na javni razpis za športne programe, ki se letno
opredelijo v Letnem programu športa. Od leta 2015 do 2019 je bilo na podlagi javnega razpisa,
letno, v povprečju sofinanciranih med 150 in 190 različnih programov pri 35-tih izvajalcih iz
različnih športnih panog, v katere je bilo vključenih približno 2.000 udeležencev, od tega jih je
okoli 30% registriranih in vključenih v tekmovalne sisteme.
TABELA 1: Število registriranih športnih društev v primerjavi s številom izvajalcev letnega
programa športa
2015
Število registriranih športnih društev
56
Število izvajalcev letnega programa športa
21
4

2016
58
25

2017 2018 2019 2020
60
63
64
65
12
28
29
33

Izvajalci športnih programov lahko kandidirajo za športne programe, ki so v javnem interesu in
za katere Občina Sevnica letno objavi javni razpis o sofinanciranju. Programi in njihov obseg
se letno določi z Letnim programom športa v Občini Sevnica, sofinancirajo pa se programi in
naslednja področja športa:
– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna
vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna
športna vzgoja mladine), športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov;
– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, kakovostni šport in šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev;
– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.
Izvajalci, ki lahko kandidirajo za programe:
 športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
 pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, in opravljajo
nepridobitno dejavnost,
 zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev po Zakonu o
športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno
dejavnost,
 društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
 društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
V zadnjih petih letih se je premo sorazmerno povečevalo število registriranih športnih društev,
po padcu leta 2017 pa se letno povečuje tudi število izvajalcev letnega programa športa s
programi, sofinanciranimi na javnem razpisu.
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Graf 1: Število registriranih športnih društev v primerjavi s številom izvajalcev letnega programa športa

TABELA 2: Odstotek prebivalcev občine, vključenih v programe športa, sofinanciranih na
javnem razpisu
2018

2018

2019

2019

Kategorija

Število
športnikov
in športnic

Odstotek
vključenih
prebivalcev

Število
športnikov
in športnic

Odstotek
vključenih
prebivalcev

prostočasna športna vzgoja otrok, mladine
športna rekreacija
šport starejših
šport invalidov

364
345
47
25

2,0
1,9
0,2
0,1

410
452
96
25

2,3
2,5
0,5
0,1

5

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
kakovostni šport
SKUPAJ

264

1,5

268

1,5

43
1088

0,2
5,9

66
1317

0,3
7,2

Glede na to, da šport postaja vse bolj intenziven pokazatelj kakovosti življenja, se letno
vključuje več prebivalcev, predvsem na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
ter športne rekreacije, je pa delež vključenosti vseh prebivalcev občine v programe letnega
programa športa kljub povečanju, še vedno nizek.
3
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športna vzgoja
otrok, mladine

Športna
rekreacija

Šport starejših

2018

Šport invalidov Športna vzgoja Kakovostni šport
otrok in mladine,
usmerjenih v
kakovostni in
vrhunski šport
2019

Graf 2: Odstotek prebivalcev občine, vključenih v programe športa, sofinanciranih na javnem razpisu

V tabeli 3 so zbrani podati o športnih programih, katere prijavitelji prijavljajo na javni razpis za
sofinanciranje programov športa.
TABELA 3: Športne panoge v občini, ki so sofinancirane na javnem razpisu po programih
Prostočasna
športna vzgoja
otrok in mladine

Športna vzgoja otrok in
mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport

ju-jitsu
judo
gimnastika
ples
košarka
nogomet
tenis
rokomet

judo
streljanje
atletika
nogomet
gimnastika
tenis
ju-jitsu
šah
rokomet
karate

Kakovostni šport
ribištvo
atletika
nogomet
kolesarjenje
rokomet
karate
kickboxing

kickboxing

Športna rekreacija,
šport starejših, šport
invalidov
košarka, odbojka
balinanje, šah
ribolov, namizni tenis
pikado, judo, strelstvo
planinstvo, kegljanje
rokomet, atletika
nogomet, kolesarjenje
tenis
ju-jitsu
skupinske vadbe,
funkcionalne vadbe
aerobika, plezanje

V občini imamo tudi kategorizirane športnike. Kategoriziran športnik je registriran športnik, ki
ima naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ter svetovnega razreda.
Kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji oblikuje na predlog nacionalnih panožnih
športnih zvez Olimpijski komite Slovenije. Uradno evidenco kategorizacijo športnikov se
pregleda, obnovi in dopolni trikrat letno.
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TABELA 4: Število športnikov s kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja
športnih zvez po kategorijah
perspektivni razred
državni razred
mladinski razred

2015
4
8
16

2016
1
11
24

2017
/
7
5

2018
/
4
7

2019
/
5
10

2020
/
8
27

28

36

12

11

15

35

SKUPAJ

**podatki Olimpijskega komiteja Slovenije na dan 1.10. za vsako predstavljeno leto

4.4. Analiza strokovnega kadra – strokovni delavci v športu
Strokovni delavci v športu so ključni za razvoj kakovostnega tekmovalnega in netekmovalnega
športa. Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu izključno tisti športni delavec,
ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno
usposobljenih delavcev v športu.
TABELA 5: Število strokovnih delavcev v Občini Sevnica
2020
16
65
15
24
18
25
5
4
5
1
178

športni profesorji
trenerji z licenco
vaditelji z licenco
mentorji
sodniki
planinski voditelji
planinski mentorji
inštruktor
športni delavec
predavatelj
SKUPAJ

*opomba: podatki so bili pridobljeni neposredno s strani društev

4.5. Športni objekti v Občini Sevnica
Športni objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, so bili z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda
za kulturo, šport kulturo in mladinske dejavnosti Sevnica predani v upravljanje. Prav tako so
bili športni objekti osnovnih šol v občini s pogodbo predani v upravljanje. V nadaljevanju so
predstavljeni objekti v katerih poteka športna dejavnost in športna vzgoja ter rekreacija za vse
kategorije športnikov ter za vse starostne skupine.
TABELA 6: Nepokrite športne površine v Občini Sevnica
Zap.
št.

Kraj

Površina

Lastnik

1

BLANCA

Veliko igrišče pri OŠ Blanca

Občina Sevnica

2

BLANCA

Atletska površina pri OŠ Blanca

Občina Sevnica

KS Blanca

7

Površina
v m2
1056
1056

3

KS Boštanj

KS Dolnje
Brezovo

BLANCA

Dodatna površina pri OŠ Blanca

Občina Sevnica

4

BLANCA

Nogometno igrišče z umetno travo,
balinišče in otroška igrala

Republika Slovenija

5

BLANCA

Fitnes naprave na prostem

Občina Sevnica

6

BLANCA

Otroško igrišče

Občina Sevnica

1

BOŠTANJ

Balinišče pri KS Boštanj

Občina Sevnica

2

BOŠTANJ

Fitnes na prostem pri KS Boštanj

Društvo za športno
rekreacijo Partizan
Boštanj

3

BOŠTANJ

Atletska
površina pri OŠ Boštanj

4

BOŠTANJ

Veliko igrišče OŠ Boštanj

Občina Sevnica

5

BOŠTANJ

Otroška
igrala pri OŠ Boštanj
Travnato igrišče in igrala pri
večnamenskem domu

ŠKD Jablanica-Novi
grad

7

KOMPOLJE

Asfaltirano igrišče

Republika Slovenija

8

KOMPOLJE

Fitnes na prostem

Republika Slovenija

9

LOG

Veliko igrišče pri tiskarni SOLO

KS Boštanj

10

LOG

Veliko igrišče pri kamnolomu

V zasebni lasti

11

LOG

Otroško igrišče z igrali ob reki Savi

Republika Slovenija

12

LUKOVEC

13

LUKOVEC

14

MRTOVEC

Tenis igrišče

V zasebni lasti

15

RADNA

Strelišče na Radni

DL Občina Sevnica

Otroško igrišče

V zasebni lasti

Asfaltirano košarkarsko igrišča

Občina Sevnica

1
2

KS Krmelj

Rokometno
igrišče pri osnovni šoli - Športni
park
2 igrišči za tenis pri osnovni šoli Športni park

1

KRMELJ

2

KRMELJ

3

KRMELJ

Balinišče

4

KRMELJ

Odbojkarsko igrišče - Športni park

50
1400
85
180

1000
160

JABLANICA

DOLNJE
BREZOVO
DOLNJE
BREZOVO

1210

100

6

Veliko igrišče pri večnamenskemu
domu
Otroška igrala pri večnamenskem
domu Lukovec

360

KŠD Lukovec
KŠD Lukovec

600
1100
150
1970
800
450
1856
280
264
1920
200
220
1056

Občina Sevnica,
javno dobro

528
60

8

220

KS Loka

KS Primož

KS Sevnica

5

KRMELJ

Fitnes naprave na prostem - Športni
park

6

KRMELJ

Otroška igrala - Športni park

1

LOKA

Rokometno igrišče pri Osnovni šoli

Občina Sevnica

2

LOKA

Rokometno igrišče v Loki

Občina Sevnica

3

LOKA

Teniško igrišče v Loki

Občina Sevnica

4

LOKA

Zunanji fitnes

Občina Sevnica

5

LOKA

Igrišče za odbojko na mivki

Občina Sevnica

6

BREG

Rokometno igrišče

Občina Sevnica

7

BREG

Zunanji fitnes

Občina Sevnica

8

BREG

Travnato igrišče za mali nogomet

V zasebni lasti

9

BREG

Igrišče za odbojko na mivki

V zasebni lasti

10

BREG

Igrišče za košarko pri Gasilskem
domu Breg

PGD Breg

11

LISCA

Rokometno igrišče

Občina Sevnica

12

LISCA

Otroško igrišče

Občina Sevnica

13

RAZBOR

Travnato igrišče za mali nogomet

Župnija Razbor

14

RAZBOR

Igrišče za košarko

Občina Sevnica

1

ČEŠNJICE

Asfaltirano rokometno igrišče

Občina Sevnica

1

SEVNICA

Zunanje igrišče Florjanska

Občina Sevnica

2

SEVNICA

Salezijanski mladinski center

Župnija Sevnica

3

SEVNICA

4

SEVNICA

Osnovna šola Sava Kladnika zunanje rokometno igrišče
Osnovna šola Sava Kladnika zunanje košarkaško igrišče
Osnovna šola Sava Kladnika
- atletska steza
Osnovna šola Sava Kladnika metališče za kroglo

Občina Sevnica

200
150

5

SEVNICA

6

SEVNICA

7

SEVNICA

Bazen Sevnica - veliki in mali

Občina Sevnica

8

SEVNICA

Rokometno igrišče pri Športnem
domu

Občina Sevnica

9

SEVNICA

Športno igrišče pri Srednji šoli

Republika Slovenija

9

800
1056
264
70
330
1056
80
800
200
150
1056
300
336
192
1000
1056
1456
1056

450
300
50
1210
1056
966

10

SEVNICA

Teniško igrišče pri Športnem domu

Občina Sevnica

11

SEVNICA

Odbojka na mivki pri Taborniškem
domu

Občina Sevnica

12

SEVNICA

Košarkarsko igrišče v NHM

Občina Sevnica

13

SEVNICA

Otroško igrišče v NHM

Občina Sevnica

14

SEVNICA

Fitnes na prostem za Savo

Republika Slovenija

15

SEVNICA

Balinišče za Savo

Republika Slovenija

900
400

16

SEVNICA

Otroško igrišče za Savo

Republika Slovenija

250

17

SEVNICA

Trim naprave za Savo

Republika Slovenija

18

SEVNICA

Fitnes na prostem pri DU Sevnica

Občina Sevnica,
etažni lastniki
objekta ZD Sevnica

19

SEVNICA

Otroško igrišče Pod Vrtačo

Občina Sevnica

20

KS
Studenec

KS
Šentjanž

SEVNICA

Igrišče Drožanjska- košarkarsko
igrišče
Igrišče Drožanjska-nogometno
igrišče z umetno travo
Otroško igrišče v novem naselju na
Drožanjski cesti

Občina Sevnica in RS

21

SEVNICA

22

SEVNICA

23

OREHOVO

Rokometno igrišče

Občina Sevnica in KS

24

OREHOVO

Trim steza ob reki Savi

Republika Slovenija

1

ARTO

Igrišče za nogomet in košarko

Javno dobro in v
zasebni lasti

2

ARTO

Otroško igrišče

Občina Sevnica

3

STUDENEC

Rokometno igrišče na Studencu

ŠD Studenec

4

STUDENEC

Igrišče za košarko

Občina Sevnica

5

STUDENEC

Otroško igrišče

Občina Sevnica

6

ROVIŠČE

Otroško igrišče

Župnija Studenec

1

ŠENTJANŽ

Zunanja igrišča pri OŠ

Občina Sevnica

1

Občina Sevnica

Občina Sevnica

3

Rokometno igrišče

4

Nogometno igrišče z umetno travo

10

180
1200

400
30

290
520

400
1056
1500
530
150
300
500
140
100
400
242

Košarkarsko igrišče
TRŽIŠČE

324

1300

Igrišče za odbojko na mivki

2
KS Tržišče

528

450
1056
1056

5
KS
Zabukovje

1

Atletska steza
ZABUKOVJE

240

Travnato igrišče za mali nogomet

PGD Zabukovje, v
zasebni lasti, javno
dobro

960

SKUPAJ: 49.373 m²

TABELA 7: Površina pokritih športnih objektov v Občini Sevnica
Kraj

Lokacija

Upravljavec

Površine (m²)

Blanca

Telovadnica v osnovni šoli

OŠ Blanca

454

Sevnica

Strelišče Sevnica

Strelsko društvo Marok Sevnica

180

Sevnica

Športna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevnica

Mala telovadnica v osnovni šoli

OŠ Sava Kladnika Sevnica

240

Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

294

KŠTM Sevnica

632

KŠTM Sevnica

160

KŠTM Sevnica

126

KŠTM Sevnica

27

Boštanj

Velika telovadnica v osnovni šoli
Športni dom Sevnica – velika
telovadnica
Športni dom Sevnica – mala
telovadnica
Fitnes v Športnem domu Sevnica
Šahovska soba v Športnem domu
Sevnica
Velika dvorana v TVD Partizan Boštanj

Društvo TVD Partizan Boštanj

123

Boštanj

Mala dvorana v TVD Partizan Boštanj

Društvo TVD Partizan Boštanj

44

Boštanj

Velika telovadnica v osnovni šoli

OŠ Boštanj

628

Boštanj

Mala telovadnica v osnovni šoli

OŠ Boštanj

100

Boštanj

Strelišče Boštanj

Strelsko društvo Boštanj

130

Krmelj

Velika telovadnica v osnovni šoli

OŠ Krmelj

896

Krmelj

Podest telovadnice v osnovni šoli

OŠ Krmelj

60

Krmelj

Mala telovadnica v osnovni šoli

OŠ Krmelj, Judo klub Olimpija

120

Šentjanž

Telovadnica v osnovni šoli

OŠ Šentjanž

755

Tržišče

Telovadnica v osnovni šoli

OŠ Tržišče

659

Sevnica
Sevnica
Sevnica
Sevnica

1.064

SKUPAJ

6.692 m²

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14; v
nadaljevanju: nacionalni program) v svoji analizi navaja podatek, da je v Sloveniji pokritih
športnih površin 0,33 m² na prebivalca ter 3,18 m² nepokritih površin na prebivalca.
Strateški cilj nacionalnega programa je, da bi v Sloveniji, do leta 2023 dosegli naslednja
normativa:
- 3,2 m² nepokritih športnih površin na prebivalca v Republiki Sloveniji.
- 0,35 m² pokritih športnih površin na prebivalca,
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.7.2020 je imela Občina Sevnica
17.729 prebivalcev.
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0,38
0,36
0,34
0,32
0,3
Slovenija

Slovenija - strategija do
2023

Občina Sevnica

Graf 3: Število m² nepokritih športnih površin na prebivalca

Glede na podatke iz tabel številka 6 in 7, je tako v letu 2020 v Občini Sevnica nepokritih
športnih površin 2,78 m² na prebivalca ter 0,37 m² pokritih površin na prebivalca. Iz podatkov
izhaja, da Občina Sevnica dosega slovensko povprečje in celo presega zastavljen normativ
do leta 2023, kar se tiče pokritih športih površin na prebivalca, pri nepokritih športnih površinah
na prebivalca pa rahlo odstopa od slovenskega povprečja.
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
Slovenija

Slovenija - strategija do
2023

Občina Sevnica

Graf 4: Število m² nepokritih športnih površin na prebivalca

4.6. Financiranje športa iz občinskega proračuna
Financiranje športa mora temeljiti na financiranju iz: nacionalne ravni; raznih panožnih zvez;
lokalne skupnosti; od posameznikov, ki športno dejavnost izvajajo ali uporabljajo;
zdravstvenega sistema in zavarovalnic ter gospodarskih družb za razvoj kadrovskih
potencialov.
Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Sloveniji na ravni
lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Ta določa programe športa, ki se
financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje ter
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
TABELA 8: Višina sredstev za izvajanje letnega programa športa v proračunu Občine Sevnica
in financiranje glede na NPŠ
Višina
sredstev za
razpis s
področja
športa

Odstotek
sredstev
za razpis
glede na
celoten
proračun

1,4

73.000

0,4

15.676.828

3,5

89.536

0,5

100

31 EUR

1.384.332,02

16.246.902

8,5

115.971,02

0,7

EUR/preb.

79 EUR

1.459.834,00

17.571.332

8,3

116.000

0,6

Leto

Višina
sredstev za
letni program
športa

Višina
proračuna
Občine
Sevnica

Odstotek
sredstev za
izvajanje
LPŠ v
celotnem
proračunu

2016

222.598,00

15.719.221

2017

553.401,00

2018**
2019**

Predlog NPŠ
za javna
sredstva na
področju
športa

Občina
Sevnica –
financiranje
športa iz
javnih
virov/preb.
(17.537)

12 EUR

83 EUR

**opomba:
Pri letih 2018 in 2019 je višina sredstev za letni program športa višja, ker so v znesku upoštevane
tudi investicije na bazenu Sevnica.
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Graf 5: Višina sredstev za izvajanje letnega programa športa v proračunu Občine Sevnica
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Graf 6: Odstotek sredstev za izvajanje letnega programa športa v proračunu Občine Sevnica

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14; v
nadaljevanju: nacionalni program) v svoji analizi navaja podatek, da se v Sloveniji povprečno
nameni 75,36 evrov sredstev letnega programa športa na prebivalca.
V zadnjih dveh letih, Občina Sevnica presega to povprečje, saj je bilo iz občinskega proračuna
v letu 2018 namenjenih 78,93 evrov sredstev letnega programa športa na prebivalca, v letu
2019 pa 83,24 evrov sredstev letnega programa športa na prebivalca.
TABELA 9: Pridobljena finančna sredstva Občine in KŠTM s strani države, Fundacije za šport
in EU v obdobju 2014-2018
Leto

Naziv projekta

EUR

2014 Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2014: "RIDE&BIKE"
(razvoj in povezovanje obmejnih in čezmejnih konjeniških in kolesarskih poti)

2017 RIDE&BIKE II
2017 Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
2018 Mar nam je za skupnost!
2018 Ureditev akustičnosti Športne dvorane Sevnica
2018 Oprema male telovadnice v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
SKUPAJ

92.435,38
158.029,45
9.325,00
6.205,00
11.896,00
42.909
320.799,83

4.7. VLOGA NOSILCEV PRI URESNIČEVANJU STRATEGIJE ŠPORTA
4.7.1. Posameznik in družina
Šport je del splošne kulture, ki bogati kakovost posameznika. Športna aktivnost ima različne
funkcije in cilje, kot so zmaga na tekmovanju, vzgoja, sprostitev, ohranjanje zdravja,
rehabilitacija, ustvarjanje dohodka in predvsem način življenja. Šport posega v mnoga
področja življenja ljudi, v veliki meri tudi na družinsko življenje. Odnos do športa posameznik
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pridobiva skozi vzgojo v družini. Družine s športno tradicijo so običajno generator usmerjanja
otrok v športno dejavnost. Starši pa lahko delujejo tudi v smislu udejanjanja lastnih ambicij, kar
otroci verjetno čutijo kot pritisk uničenje njihovih lastnih sanj. Pomen vpliva staršev je predvsem
v splošnem pozitivnem odnosu in veselju do športa in v podpiranju ter spodbujanju otrok.
Dandanes predstavlja šport za udeležence vse večje finančno breme, tako za posameznika
kot za družino, saj se je tudi v športu uveljavila tržna logika, katere glavno vodilo je zaslužek.
4.7.2. Športna društva
Športna društva v Občini Sevnica predstavljajo tretjino vseh društev in v zadnjih letih se njihova
vloga širi v smislu vključevanja vseh starostnih struktur prebivalstva. Povečanje društev na tem
področju je evidentno. Športna društva predstavljajo motor razvoja športne dejavnosti,
spodbujanje k vključevanju v programe, razvijanje zdravega življenjskega sloga in promocijo
občine skozi vrhunske dosežke naših športnikov.
4.7.3. Športna zveza Sevnica
Športna zveza Sevnica vključuje tretjino športnih društev in jih med seboj povezuje. Društva
skozi zvezo pridobijo več znanja, izmenjavo izkušenj in nenazadnje tudi moč, saj je namen
zvez zagovarjati skupne interese tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Na lokalnem
nivoju imajo tako Športna zveza in društva možnost sooblikovati skupne pobude, ki se nato
lahko upoštevajo pri »pogojih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini
Sevnica«.
4.7.4. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Zavod upravlja in vzdržuje športne objekte, ki so v lasti Občine Sevnica in so bili predani v
upravljanje zavodu. Pripravlja podlage za vzdrževanje objektov, za obnove, dograditve in
spremljanje energetskega monitoringa. Opravlja tudi nekatera administrativna, strokovna,
organizacijska, tehnična in druga dela za delovanje športnih društev. Naloga zavoda je
predvsem skrb za celovit razvoj športa v občini. Pri razvoju športa mora KŠTM Sevnica
učinkovito izvajati posamezne vsebine iz letnega programa športa v občini in nacionalnega
programa športa, kvalitetno načrtovati izobraževanja in usposabljanja delavcev v športu v
skladu s to strategijo, učinkovito pridobivati sredstva iz državnih virov za posamezne razvojne
projekte, ter učinkovito izvajati državnih projektov na področju športa.
Zavod spremlja izvajanje letnega programa športa. Organizira izvajanje občinskih šolskih
športnih tekmovanj za osnovne šole v Občini Sevnica in za sosednjo občino. Prav tako
organizira nekatere športne prireditve, ki imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne
kulture.
4.7.5. Vzgojno izobraževalni zavodi
Športno izobraževalni programi v vrtcih in šolah neposredno omogočajo in spodbujajo športno
dejavnost otrok. Zagotavljajo strokovno vodenje in izvedbo učnih programov ter pogoje tako
za vadbo kot tudi udeleževanje na šolskih športnih tekmovanjih.
Vse šole v Občini Sevnica so izvajale nov program Zdrav življenjski slog, ki je pomenil dve
dodatni šolski uri, namenjeni športni dejavnosti. S tem projektom se je tudi bistveno izboljšala
gibljivost otrok. Žal se je ta program s šolskim letom 2018/2019 iztekel in bo potrebno
razmišljati, kako ga nadomestiti, saj se že kaže ponovni upad gibalnih sposobnosti otrok.
Pri samem izvajanju interesnih športnih programov, se v skladu z zakonodajo, vključujejo tudi
športna društva s svojimi strokovnimi sodelavci. Telovadnice so v upravljanju šol, v
popoldanskem času se prednostno namenjajo izvajanju programom, ki jih za otroke in mladino
izvajajo športna društva. Preventivno delovanje popoldan je mogoče nadaljevati v okviru
interesnih dejavnosti osnovnih šol, v katere so vključena društva v času popoldanskega
varstva.
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4.7.6. Center za krepitev zdravja Sevnica
Pomemba je tudi vključitev Centra za krepitev zdravja Sevnica, ki deluje v okviru
Zdravstvenega doma Sevnica, ki zaseda prostor med zdravstvenim sistemom in športno
vadbo v okviru društev »šport na recept«.
4.7.7. Občina Sevnica
Občina Sevnica je odgovorna za pripravo in ustvarjanje najugodnejših pogojev za izvajanje
športnih dejavnosti. Z letnim programom športa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
dejavnosti izvajalcem programov športa in zagotavlja pogoje za vzdrževanje športnih objektov.
Občina sledi potrebam športnih panog in načrtuje nove športne infrastrukturne objekte, išče
možnosti za pridobitev dodatnih virov financiranja tako na državni kot tudi na evropski ravni.
Skrbi za zagotavljanje tako notranjih kot tudi zunanjih površin za športne aktivnosti (kolesarske
poti, pohodniške poti, fitnes na prostem, otroška igrišča, pump track,…)
6. GLAVNI CILJI IN UKREPI NA PODROČJU ŠPORTA
5.1. CILJI IN UKREPI NA PODROČJU IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
5.1.1. CILJI IN UKREPI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA:
CILJI
1. nadgraditi sodelovanje med KŠTM
Sevnica, Športno zvezo Sevnica, Občino
Sevnica in društvi kot pomoč pri pripravi
razpisov za pridobivanje sredstev iz EU,
države in Fundacije za šport

-

2. povečati število društev s piramidno
strukturo vadbe, kar pomeni vzgojo otrok
od najmlajših do tekmovalcev, ki dosegajo
vrhunske rezultate

-

3. sofinanciranje izobraževanja strokovnega
kadra v skladu s programi nacionalnih
panožnih zvez ter vztrajati, da se s
trenažnim procesom ukvarjajo izključno za
to usposobljeni trenerji
4. povečati število kategoriziranih športnikov
ter povečati vrhunske dosežke na državni,
svetovni in EU ravni, ki so bili potrjeni s
strani Olimpijskega komiteja Slovenije

-

-

-
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UKREPI
zaposliti strokovni kader z
izkušnjami na področju športa
za pomoč društvom pri pripravi
razpisov
za
pridobivanje
sredstev iz EU, države in
Fundacije za šport
zagotoviti večji delež finančnih
sredstev za celotno piramidno
strukturo vadbe do 15. leta v
sklopu
letnega
programa
športa in z drugimi finančnimi
sredstvi
zagotoviti večji delež finančnih
sredstev v letnem programu
športa
za
izobraževanje
strokovnega kadra
zagotoviti večji delež finančnih
sredstev v letnem programu
športa
za
izobraževanje
strokovnega
kadra
za
povečanje
števila
kategoriziranih športnikov
zagotavljanje denarnih nagrad
športnikom
za
vrhunske
dosežke na državni, svetovni in
EU
ravni
v
programih
tekmovalnega športa od 15.
leta dalje

5. kvalitetna promocija športnih programov z
nadgradnjo
predstavitvene
brošure
športnih
programov
v
občini,
s
poglobljenim sodelovanjem s šolami ter s
prireditvami za mlade za večjo vključenost
otrok in mladih v programih tekmovalnega
športa do 15. leta

-

v letnem programu športa
zagotoviti zadostna finančna
sredstva za izvajanje promocije

5.1.2. CILJI IN UKREPI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE:
CILJI
1. nadgraditi sodelovanje med KŠTM
Sevnica, Športno zvezo Sevnica,
Občino Sevnica in društvi kot pomoč
pri pripravi razpisov za pridobivanje
sredstev iz EU, države in Fundacije
za šport
2. povečati vključenost otrok v različne
rekreativne športne programe

-

-

3. pritegniti
vključenost
otrok
in
mladine, ki se do sedaj še niso
vključevali

-

4. povečati delež gibalno športnega
aktivnega prebivalstva, ki se vsaj 2x
tedensko ukvarjajo z gibalno športno
aktivnostjo
5. povečati dostopnost za vse občane
do kakovostne športne rekreacije

-

6. spodbujati
strokovni
kader
k
izobraževanju na področju športa za
vse (šport starejših, skupinske
vadbe)
7. omogočiti šport tudi socialno
ogroženim in invalidnim osebam
(povezava s CSD in šolami)
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-

-

-

UKREPI
zaposliti strokovni kader z izkušnjami
na področju športa za pomoč
društvom pri pripravi razpisov za
pridobivanje sredstev iz EU, države
in Fundacije za šport za rekreativne
programe
zagotoviti dodatno tedensko šolsko
uro športne vzgoje v vseh osnovnih
šolah
v letnem programu športa dodajati
nove rekreativne programe, ki bodo
pritegnili otroke in mlade, ki se do
sedaj še niso vključevali
promocija športa (brošura), izvedba
športnih prireditev ter aktivnosti
Športne zveze Sevnica na področju
športa za vse
urejanje kolesarskih poti, planinskih
poti, zunanjih igrišč in notranjih
športnih površin
zagotoviti večji delež finančnih
sredstev za društva, ki zagotavljajo
usposabljanje trenerja za rekreativne
programe za odrasle in starejše
enkrat tedensko brezplačna ura
vadbe za socialno ogrožene in
invalide

5.2. CILJI IN UKREPI NA PODROČJU UPRAVLJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN
RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE:
CILJI
1. pripraviti načrt obnove dotrajane
športne infrastrukture in opreme ter
izvajati
njihovo
kakovostno
investicijsko vzdrževanje

-

2. slediti razvoju in napredku društev v
občini

-

3. zagotoviti večnamenskost obstoječih
zunanjih in notranjih športnih
objektov, da bo možno istočasno na
isti lokaciji izvajanje različnih športnih
dejavnosti

-

UKREPI
zagotoviti večji delež finančnih
sredstev in izvajati investicijsko
vzdrževanje športnih objektov in
opreme, ki se izvajajo na realnih
investicijskih programih, ki jih
pripravijo upravljavci
razvoj športne infrastrukture glede na
napredek
posameznih
športnih
panog (atletska steza, nogometno
igrišče, tenis igrišče, igrišče za
odbojko, plezalna stena na prostem,
squash igrišče, manjša športna
dvorana na Lisci)
nakup dodatne opreme: pregradna
stena, mreže,…

5.3. CILJI IN UKREPI NA PODROČJU SEGMENTA ZDRAVJA IN POVEZOVANJE S
TURIZMOM:
CILJI
1. ozaveščanje vseh generacij o
pomenu športa za zdrav življenjski
slog
2. povečati
število
in
kakovost
množičnih rekreativnih prireditev

-

-

3. povečati prepoznavnost občine skozi
vrhunske rezultate športnikov

-

4. priprava prostorskih in projektnih
pogojev
za
ureditev
športno
rekreativnih površin

-
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UKREPI
promocija in izvedba preventivnih
programov
promocija in izvedba prireditev
oziroma športnih dogodkov, v
povezavi s turistično ponudbo
(Rožnati tek, Sevniška desetka,
turnirji v skupinskih igrah)
izvedba družabne prireditve za vse
športnike, ki so v tekočem letu
dosegli vidne rezultate
priprava
dokumentacije
in
zagotovitev sredstev

7. OKVIRNE VREDNOSTI ZASTAVLJENIH UKREPOV NA PODROČJU POSAMEZNIH CILJEV Z NOSILCI
PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA:
CILJI
1. nadgraditi sodelovanje med KŠTM Sevnica, Športno
zvezo Sevnica, Občino Sevnica in društvi kot pomoč
pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev iz EU,
države in Fundacije za šport
2. povečati število društev s piramidno strukturo vadbe,
kar pomeni vzgojo otrok od najmlajših do tekmovalcev,
ki dosegajo vrhunske rezultate
3. sofinanciranje izobraževanja strokovnega kadra v
skladu s programi nacionalnih panožnih zvez ter
vztrajati, da se s trenažnim procesom ukvarjajo
izključno za to usposobljeni trenerji
4. povečati število kategoriziranih športnikov ter povečati
vrhunske dosežke na državni, svetovni in EU ravni, ki
so bili potrjeni s strani Olimpijskega komiteja Slovenije

-

-

-

-

-

5. kvalitetna promocija športnih programov z nadgradnjo
predstavitvene brošure športnih programov v občini, s
poglobljenim sodelovanjem s šolami ter s prireditvami
za mlade za večjo vključenost otrok in mladih v
programih tekmovalnega športa do 15. leta

OBSEG
SOFINANCIRANJA
V EUR/LETO

UKREPI

-

zaposliti strokovni kader z izkušnjami na
področju športa za pomoč društvom pri pripravi
razpisov za pridobivanje sredstev iz EU, države
in Fundacije za šport
zagotoviti večji delež finančnih sredstev za
celotno piramidno strukturo vadbe do 15. leta v
sklopu letnega programa športa in z drugimi
finančnimi sredstvi
zagotoviti večji delež finančnih sredstev v letnem
programu športa za izobraževanje strokovnega
kadra
zagotoviti večji delež finančnih sredstev v letnem
programu športa za izobraževanje strokovnega
kadra za povečanje števila kategoriziranih
športnikov
zagotavljanje denarnih nagrad športnikom za
vrhunske dosežke na državni, svetovni in EU
ravni v programih tekmovalnega športa od 15.
leta dalje
v letnem programu športa zagotoviti zadostna
finančna sredstva za izvajanje promocije

SKUPAJ
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NOSILCI

30.000

OBČINA
KŠTM

15.000

OBČINA

10.000

OBČINA

15.000

OBČINA

20.000

KŠTM,
OBČINA

90.000 EUR

PODROČJE ŠPORTA ZA VSE:

CILJI

OBSEG
SOFINANCIRANJA
V EUR/LETO

UKREPI

1. nadgraditi sodelovanje med KŠTM Sevnica,
Športno zvezo Sevnica, Občino Sevnica in društvi
kot pomoč pri pripravi razpisov za pridobivanje
sredstev iz EU, države in Fundacije za šport
2. povečati vključenost otrok v različne rekreativne
športne programe

-

3. pritegniti vključenost otrok in mladine, ki se do
sedaj še niso vključevali

-

4. povečati delež gibalno športnega aktivnega
prebivalstva, ki se vsaj 2x tedensko ukvarjajo z
gibalno športno aktivnostjo
5. povečati dostopnost za vse občane do
kakovostne športne rekreacije

-

-

-

6. spodbujati strokovni kader k izobraževanju na
področju športa za vse (šport starejših, skupinske
vadbe za odrasle)

-

7. omogočiti šport tudi socialno ogroženim in
invalidnimi osebam (povezava s CSD in šolami)

-

zaposliti strokovni kader z izkušnjami na
področju športa za pomoč društvom pri pripravi Obseg upoštevan
razpisov za pridobivanje sredstev iz EU, države že pri tekmovalnem
in Fundacije za šport za rekreativne programe
športu
zagotoviti dodatno tedensko šolsko uro športne
50.000
vzgoje v vseh osnovnih šolah
v letnem programu športa dodajati nove
rekreativne programe, ki bodo pritegnili otroke in
mlade, ki se do sedaj še niso vključevali
promocija športa (brošura), izvedba športnih
prireditev ter aktivnosti Športne zveze Sevnica
na področju športa za vse
urejanje kolesarskih poti, planinskih poti,
zunanjih igrišč in notranjih športnih površin
zagotoviti večji delež finančnih sredstev za
društva, ki zagotavljajo usposabljanje trenerja
za rekreativne programe za odrasle in starejše
enkrat tedensko brezplačna ura vadbe za
socialno ogrožene in invalide

SKUPAJ
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10.000

5.000

40.000

20.000

5.000

130.000 EUR

NOSILCI

OBČINA
OBČINA

OBČINA
ŠPORTNA
ZVEZA
KŠTM
DRUŠTVA
OBČINA
KŠTM
DRUŠTVA
ŠPORTNA
ZVEZA
OBČINA,
CSD,
ŠPORTNA
ZVEZA,
ŠOLE

PODROČJE UPRAVLJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN RAZVOJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE:

CILJI
1. pripraviti načrt obnove dotrajane športne
infrastrukture in opreme ter izvajati njihovo
kakovostno investicijsko vzdrževanje

-

2. slediti razvoju in napredku društev v občini

-

3. zagotoviti več namenskost obstoječih zunanjih in
notranjih športnih objektov, da bo možno istočasno
na isti lokaciji izvajanje različnih športnih dejavnosti

OBSEG
SOFINANCIRANJA
V EUR DO 2029

UKREPI

-

zagotoviti večji delež finančnih sredstev in
izvajati investicijsko vzdrževanje športnih
objektov in opreme, ki se izvajajo na realnih
investicijskih programih, ki jih pripravijo
upravljavci
razvoj športne infrastrukture glede na
napredek posameznih športnih panog:
atletska steza
nogometno igrišče (mali nogomet)
tenis igrišče
igrišče za odbojko
plezalna stena na prostem
plezalna stena v dvorani
squash igrišče
manjša športna dvorana na Lisci
nakup dodatne opreme: pregradna stena,
mreže,…

SKUPAJ
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100.000

500.000
60.000
40.000
15.000
40.000
300.000
700.000

50.000

1.655.000 EUR

NOSILCI

KŠTM
OBČINA

OBČINA

OBČINA

PODROČJE UPRAVLJANJA SEGMENTA ZDRAVJA IN POVEZOVANJE S TURIZMOM:

CILJI

OBSEG
SOFINANCIRANJA
V EUR/LETO

UKREPI

1. ozaveščanje vseh generacij o pomenu športa
za zdrav življenjski slog

-

promocija in izvedba preventivnih programov

2. povečati število in
rekreativnih prireditev

-

promocija in izvedba prireditev oziroma športnih
dogodkov, v povezavi s turistično ponudbo
(Rožnati tek, Sevniška desetka, turnirji v
skupinskih igrah)
izvedba družabne prireditve za vse športnike, ki
so v tekočem letu dosegli vidne rezultate

kakovost

množičnih

3. povečati prepoznavnost občine skozi vrhunske
rezultate športnikov

-

4. priprava prostorskih in projektnih pogojev za
ureditev športno rekreativnih površin

-

priprava dokumentacije in zagotovitev sredstev

SKUPAJ
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5.000

3.000

NOSILCI
ZDRAVSTVENI
DOM,
DRUŠTVA
KŠTM
OBČINA
ŠOLE
DRUŠTVA

5.000

OBČINA
KŠTM

30.000

OBČINA

43.000 EUR

8. ZAKLJUČEK
Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka,
starostnika, pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Šport je pomembna človekova
dejavnost in del splošne kulture, ki pomembno bogati življenje posameznika in je pokazatelj
njegove kakovosti življenja.
Vzgaja, vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in poraz, privzgaja občutek spoštovanja
do sebe in nasprotnika, spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje pozitivne samopodobe. K
temu šport motivira s svojimi pozitivnimi učinki in nenazadnje tudi z vzorniki, kar nenazadnje
prispeva k oblikovanju posameznikove samopodobe in pozitivnih vrednot.
Strategija razvoja športa je najpomembnejši dokument ravnanja na področju športa za
uspešno sodelovanje vseh deležnikov, je instrument za doseganje prepoznanih in zastavljenih
ciljev, na drugi strani pa seštevek interesov in koristnikov storitev.
Predpogoj za uspešnost strategije je nenehno vključevanje zastavljenih ciljev v vsakoletni
program dela Športne zveze Sevnica, KŠTM Sevnica in lokalne skupnosti ter dosledno
spremljanje njihovega izvajanja. Udejanjanje strategije ne bo možno brez sodelovanja športnih
društev, izvajalcev letnega programa športa ter športne zveze.
Občina Sevnica bo spodbujala sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala
kakovostne programe športa otrok in mladine, vrhunske dosežke, dostopno športno rekreacijo
za zdrav način življenja, ki bo potekalo na ravni visoko strokovnega delovanja in spoštljivega
odnosa do športa.
Ker je šport pomemben način ustvarjalnega preživljanja prostega časa za številne občane,
mora športna rekreacija postati enakopravno dostopna za vse, na drugi strani pa je potrebno
spodbujanje kakovostnega športa v vseh panogah, ki so pomembne na državni ravni in v
primerljivem mednarodnem okolju.
Vsekakor se je potrebno zavedati, da bo prihodnost lahko prinesla tudi nekatere spremembe,
ki jih ob pripravi tega dokumenta ni bilo možno predvideti, zato je nujno, da ob nenehnem
spremljanju izvajanja strategije, vzajemno skrbimo tudi za njene morebitne popravke oziroma
dopolnitve.
Delovna skupina, ki je pripravila strategijo, bo vsakoletno ob pripravi proračuna za prihodnje
leto pripravila tudi letni izvedbeni načrt strategije ter pregledala sledenje strategiji v preteklem
letu. Zato se bo vsakoletno ob sprejemanju letnega programa športa na Odboru za družbene
dejavnosti, pregledal tudi sam izvedbeni del strategije športa, po potrebi pa bo pregled opravil
tudi Občinski svet Občine Sevnica.
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Občinski svet Občine Sevnica je na 21. redni seji, dne 24.2.2021 obravnaval predlog Strategije
razvoja športa v Občini Sevnica do leta 2029 ter sprejel naslednji sklep:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Strategijo razvoja športa v Občini Sevnica do
leta 2029.
Srečko Ocvirk
župan
Občine Sevnica
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