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2. NAMENI IN CILJI DOKUMENTA 

Namen dokumenta je na enem mestu zbrati podatke iz različnih področij delovanja športnih 
društev in klubov ter raziskati njihove dejavnosti. S tem želimo doseči boljše načrtovanje 
nalog in dela organizacijske enote šport v ZKMŠ Litija. Narediti želimo tudi osnoven pregled 
obstoječega stanja na različnih področjih in v zaključku dokumenta predlagati dejavnosti, za 
katere na osnovi analize stanja in trenutnih delavno organizacijskih zmožnosti enote menimo, 
da so ustrezne za pričetek izvajanja v praksi. Pri tem še posebno pozornost namenjamo 
tradicionalnim in uveljavljenim programom športnih društev, kot nosilcem izvajanja športnih 
aktivnosti v praksi.  

Cilji dokumenta: 

- predstaviti poslanstvo in osnovne dejavnosti organizacijske enote za Šport v ZKMŠ 
Litija širši javnosti, 

- predstaviti program dela in finančni načrt za leto 2013 kot ključna elementa 
načrtovanja dela v letu 2014, 

- predstaviti organizacijo dela, načrt nabav, in investicij za leto 2013 in uporabiti njihovo 
dobro prakso v letu 2014, 

- na osnovi izvedenih programov, oceniti in predvideti možnost za realizacijo programa 
športa v letu 2014, 

- navesti pregled zakonodaje na področju športa, 

- opraviti analizo (na podlagi pregleda spletnih strani) delovanja podobnih ustanov 
(zavodov) v Sloveniji, 

- narediti popis števila in stanja športnih društev v Občini Litija, skupaj z njihovimi 
kontaktnimi podatki,  

- prikazati razdelitev Občinskih sredstev, ki so namenja športu med društva v zadnjih 
treh letih, 

- prikazati razdelitev sredstev po področjih v lokalnem programu športa, v zadnjih treh 
letih, 

- evidentirati vidnejše športne dosežke posameznikov in društev v Občini v zadnji treh 
letih,  

- izvesti popis športne infrastrukture v Občinski lasti na območju Občine Litija, 

- na podlagi ugotovljenega predlagati konkretne naloge za delovanje in razvoj 
organizacijske enote za šport. 
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3. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 
ORGANIZACIJSKA ENOTA ŠPORT 

3. 1. POSLANSTVO IN OSNOVNE DEJAVNOSTI 

 
Enota za šport deluje v okviru JZ KMŠ Litija kot samostojna organizacijska enota, pri čemer, 
pa na začetku delovanja  - v letu 2013, še ni izpolnjen pogoj za kadrovsko samostojnost enote, 
tako da delo na tem področju oz. pri izvedbi programa  dopolnjujejo ostali zaposleni v 
zavodu. 
 
Osnovni namen in poslanstvo Enote za šport je v uresničevanju nalog in programov, ki so 
opredeljene  v javnem interesu na področju športa na območju občine, s tem da skrbi za: 

- ustvarjanje pogojev in zagotavljanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih 
panog, društvene dejavnosti, športne rekreacije, športa mladih ter kakovostnega in 
vrhunskega športa, 

- vzdrževanje in upravljanje javnih športnih objektov, igrišč, njihovih naprav in opreme, 
- opravljanje razvojnih, strokovno tehničnih in administrativnih del za potrebe 

športnikov, športnih klubov, društev in njihovih zvez, občine in širše skupnosti,  
- zagotavljanje pogojev in možnosti za  izobraževanje, razvoj in uveljavljanje 

športnikov, športnih delavcev, društev in organizacij ter promocijo občine s športno 
dejavnostjo in rezultati športnikov. 
 

Najpomembnejše naloge so: 
 

- opravlja skrb in nadzor nad izvajanjem Letnega programa športa (LPŠ), ki se financira 
iz občinskega proračuna in drugih javnih sredstev, če ga za to pooblasti občina, 

- upravlja in skrbi za nemoteno in varno delovanje s športnimi objekti in igrišči, ki so 
mu dana v upravljanje s strani občine, 

- v uporabo in v najem daje prostore in športno opremo v javni občinski športni 
infrastrukturi  ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki, 

- sodeluje, strokovno svetuje in usklajuje posamezne aktivnosti pri načrtovanju, obnovi, 
izgradnji in upravljanju športnih objektov, 

- daje organizacijsko in strokovno tehnično pomoč izvajalcem LPŠ, 
- načrtuje in skrbi za izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v 

športu, 
- organizira in izvaja športne aktivnosti, množične športne prireditve v javnem interesu 

ter interesne, prostočasne in počitniške dejavnosti za otroke in mladino,  
- zbira podatke, spremlja in analizira razmere na področju športa v občini in v širši 

družbeni skupnosti, 
- skrbi za športni koledar dogodkov, obveščanje o športnih prireditvah in sodeluje pri 

izvajanju založniške dejavnosti s področja športa,  
- daje pobude za razvoj športa, pripravlja strokovna gradiva in izvaja druge naloge na 

področju športa za potrebe zavoda, občine, pristojnega ministrstva, upravnih organov 
in drugih strokovnih organizacij na državni ravni, 

- pridobiva sponzorska, donatorska in druga neproračunska sredstva za izvedbo 
posameznih športnih dejavnosti in projektov. 
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3. 2. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013*  

*sprejeto na 1. Seji sveta zavoda ZKMŠ Litija z dne 13.2.2013 

Program dela obsega  izvedbo najpomembnejših zgoraj navedenih nalog in sicer: 
 

- spremljanje in nadzor nad izvedbo Letnega programa športa - vodja Enote in strokovni 
delavec za mladino in šport, 

- upravljanje z objekti in igrišči javne športne infrastrukture - vodja Enote in strokovni 
delavec za mladino in šport, 

- organizacijska in strokovno tehnična pomoč društvom in izvajalcem LPŠ - vodja Enote 
in strokovni delavec za mladino in šport, 

- priprava dogodkov, obveščanje o športnih prireditvah za športni koledar in sodelovanje 
pri izvajanju informacijske dejavnosti s področja športa - vodja Enote in strokovni 
delavec za mladino in šport,  

- organizacija in izvedba dogovorjenih javnih športnih prireditev - vodja Enote in ostali 
zaposleni v zavodu. 

 
Finančni načrt obsega plan prihodkov in odhodkov: 

 
Prihodki: 
 

- proračun občine Litija………………………………………………………...7000 EUR 
- prihodki od najemnin ………………………………………………………...1000 EUR 
- drugi viri, razpisi ……………………………………………………………..1000 EUR 
- prodaja storitev, sponzorji ……………………………………………………1000 EUR 

 
Skupaj ………………………………………………………………………...10.000 EUR  
 
Odhodki: 
 

- stroški materiala za delo ……………………………………………………...1000 EUR 
- stroški programov, prireditev ………………………………………………...2000 EUR 
- stroški dela ……………………………………………………………………6000 EUR 
- drugi stroški…………………………………………………………………...1000 EUR 

 
     Skupaj …………………………………………………………………………10.000 EUR  
 
Stroški za plače redno zaposlenih v Enoti za šport in MŠ za prostor za delo niso zajeti, ker je 
pred tem potrebno predhodno sprejeti sistemizacijo delovnih mest v zavodu in opraviti 
posamezne prerazporeditve proračunskih postavk med posameznimi enotami zavoda.  

 
 

3. 3. ORGANIZACIJA DELA IN KADRI ENOTE ZA ŠPORT V 2013  

 
Predvidena kadrovska struktura Enote za šport: 
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- Vodja enote za šport, 1 delavec - visokošolska izobrazba družboslovne smeri, (v letu 
2013 - del. mesto trenutno nezasedeno, začasno opravlja direktor zavoda oz. do 
njegovega imenovanja Vodja enote za mladino), 

- Strokovni delavec za mladino in šport, 1 delavec - najmanj višješolska izobrazba, (v 
letu 2013 - del. mesto trenutno nezasedeno) 

 
Za določena tehnična dela in pomoč pri izvedbi prireditev - sodeluje: vzdrževalec -tehnični 
delavec, ki je zaposlen v okviru celega zavoda, kakor tudi drugi strokovni delavci zaposleni v 
zavodu po posameznih enotah. 
 
Zavod se bo v letu 2013 prijavil, v kolikor tak razpis bo,  tudi na JR za sofinanciranje 
programov javnih del in sicer predvsem za  vodeno interesno delo z mladimi in pomoč 
športnim društvom, nekatere dejavnosti se bodo izvajale tudi s pomočjo prostovoljcev. 
 
 
 

3. 4. NAČRT NABAV,  PLAN INVESTICIJ ENOTE ZA ŠPORT V 2013 

 
V letu 2013 na Enoti za šport ni predvidenih nabav in investicij v športno opremo, razen 
nujno potrebne pisarniške in računalniške opreme. 
 
 
 

3. 5. OCENA MOŽNOSTI ZA REALIZACIJO PROGRAMA ZA 2013   

Program je zastavljen perspektivno in optimistično (kot da bi Enota za šport že delovala in 
imela že zaposlen kader),  ker pa so zanjo zagotovljena zelo omejena finančna sredstva, se bo 
izvajal postopoma in v minimalnem obsegu glede na poslanstvo in zastavljene cilje, športni 
programi in športne dejavnosti pa se bodo v praksi uvajale postopno. 
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4. ZAKONODAJA IN USMERITVE NA PODROČJU ŠPORTA 

Spremljanje zakonodaje in nacionalnih ter evropskih usmeritev je pomembno za ohranjanje 
stika z dogajanjem in povezovanjem športa na višje, kakovostnejše  ravni delovanja. 
Ohranjanje stika je pomembno za razvoj dejavnosti in stalno prilagajanje financiranju iz 
drugih virov, kot tisti dodani vrednosti, ki prinaša kvalitetnejši, predvsem pa hitrejši razvoj 
posameznega športnega področja v lokalni skupnosti. Vsi navedeni akti seveda niso enako 
pomembni, gre za pregled obstoječega. Za delovanje organizacijske enote za šport v sklopu 
javnega zavoda so najbolj pomembni: 

- Zakon o športu, 

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 

- Lokalni program športa v Občini Litija, 

- Bela knjiga o športu. 

4. 1. VELJAVNA ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE NA 
PODROČJU ŠPORTA 

4. 1. 1. Zakoni 

1. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22-929/1998).  
 
3. Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61-2567/06). 
 
4. Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44-2065/2000). 
 
5. Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne 
zasluge (ZIPO) - (Uradni list SRS, št. 18-182/1974, RS 14-708/1990). 
 
6. Zakon o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56-2000/1994). 
 
7. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list RS, št. 20/1973). 
 
8. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12-568/1996, RS 
44-2063/2000). 
 
9. Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61-2747/2000). 
 
10. Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29-1826/1996). 
 
11. Zakon o varnostni na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/2002, 98/2005). 
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12. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000, 
31/2000). 

 

 

4. 1. 2. Podzakonski akti in pravilniki 

1. Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/2008 – 
17.11.2008). 
 
2. Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 
(Uradni list RS, št. 95/1999). 
 
3. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni (Uradni list RS 121/2003, 119/2004). 
 
4. Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih 
(Uradni list RS, št. 103/2001). 
 
5. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov 
(Uradni list RS, št. 108/2008 – 17.11.2008). 
 
6. Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov (Uradni list RS, št. 50/1999). 
 
7. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 35-
1641/2000). 
 
8. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za 
šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49-2339/2000). 
 
9. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list 
RS, št. 35-1642/2000). 
 
10. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa (Uradni list RS, št. 51-
2414/2000). 
 
11. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa 
(Uradni list RS, št. 80/2001). 
 
12. Pravilnik o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46-
1997/1998). 
 
13. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/1998). 
 
14. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov 
(Uradni list RS, št. 43/2000). 
 
15. Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 64-2363/1993, RS 22-929/1998). 
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16. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa (Uradni list RS, št. 36-1694/2000, 
RS 103-4343/2000). 
 
17. Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, 
št. 70/2003). 
 
18. Pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 67-3254/1998, RS 14-622/2000). 
 
19. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-361/1998). 
 
20. Odlok o imenovanju članov sveta fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9-362/1998). 
 
21. Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Na podlagi 16. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98). 

 
22. Odlok o ustanovitvi ZKMŠ Litija (Uradni list RS, št. 79/2012) 
 
23. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija 

(Uradni list RS, št. 95/09, 12/11) 
 

4. 1. 3 Dokumenti evropskega prava za področje športa 

1. Bela knjiga o športu (Bruselj, 11.07.2007). 
 
2. Konvencija proti dopingu v športu (Svet Evrope – 16. 11. 1989 v Strasbourgu). 
 
3. Evropska listina o športu (7. Konferenca evropskih ministrov odgovornih za šport v 
sklopu Sveta Evrope 15. maj 1992). 
 
4. Evropska listina o športu za vse: Invalidi (4. decembra 1986 – Odbor ministrov Sveta 
Evrope). 
 
5. Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu (Generalna konferenca UNESCA – 20. 
zasedanje, 21. novembra 1978). 
 
6. Resolucija o evropskem športnem sodelovanju (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. 
konferenca). 
 
7. Konvencije proti dopingu v športu (Svet Evrope – 14. 5. 1993). 
 
8. Resolucija o strpnosti in športu (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. konferenca). 
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5. ANALIZA DELOVANJA ŠPORTNIH ZAVODOV SLOVENIJI  

Analiza delovanja je bila osnovana na pregledu spletnih strani javnih zavodov za šport, ki 
delujejo v Republiki Sloveniji. Pri pregledu smo največ pozornosti namenjali dejavnostim, za 
katere zavodi skrbijo. 

Ugotovili smo, da se javni zavodi po svojih dejavnostih bistveno ne razlikujejo. V splošnem 
lahko njihove aktivnosti razdelimo na: 

- predstavitev zavoda (osnovne naloge, zaposleni, kontaktni podatki,…), 

- objavljanje novic, koledarja dogodkov z namenom promocije športnega dogajanja v 
kraju, 

- predstavitvi oz. navajanjem športnih društev, ki delujejo v lokalnem okolju, skupaj s 
kontaktnimi podatki in povezavo do spletnih strani navedenih društev,  

- upravljanje z infrastrukturo (zavodi večinoma upravljajo z infrastrukturo namenjeno 
športni dejavnosti, ki je v občinski lasti), 

- objavljanje različnih razpisov (za sofinanciranje dejavnosti društev, za različna 
tekmovanja, za izobraževanja), 

- objavljanje fotografij z različnih dogodkov v javnem interesu ali ki jih je zavod 
organiziral, 

- organizacija najrazličnejših projektov v športu (različnih ligaških tekmovanj, 
enodnevnih prireditev in pomoč pri nekaterih prireditvah). 

Kvaliteta dela se po zbranih informacijah iz spletnih strani  razlikuje. Različno je tudi število 
zaposlenih. Skupna lastnost zavodov pa je, da so nekakšen servis športu, zlasti na naslednjih 
področjih: 

- promociji športa, zdravega načina življenja in dogajanja na tem področju v lokalnem 
okolju, 

- animaciji lokalnih prebivalcev (preko organizacije različnih projektov in v povezavi z 
močno promocijo), 

- promocija in podpora lokalnim športnim društvom, 

- upravljanja s športnimi objekti v občinski lasti. 
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ZAP. 
ŠT. 

IME ZAVODA 
 
x … izvaja dejavnost 

NOVICE/PRO
MOCIJA ŠP. 
DOG. V 
KRAJU 

PREDSTAVI
TEV 

PREDSTA
VITEV 
ŠPORTNIH 
DRUŠTEV 

SKRB ZA 
INFRASTRU
KTURO 
 

RAZP
ISI 

GALERI
JA SLIK 
 

TEKMOVAN
JA/ 
PRIREDITVE 
 

1. Zavod za šport Jesenice x x x x x x x 
2. Zavod za šport Ajdovščina x x  x x  x 
3. Zavod za šport Škofja loka x x x x   x 
4. Zavod za šport in rekreacijo 

Domžale 
x x  x x  x 

 
5. Zavod za šport Ptuj x x x x  x x 
6. Zavod za šport Kranj x x x x x x x 
7. Zavod za šport turizem in prosti 

čas Sežana 
x x x x   x 

8. Zavod za šport in turizem 
Medvode 

x x x x x x x 

9. Športni zavod nova Gorica x x x x x x x 
10. Zavod za šport Trbovlje x x  x   x 
11. Javni zavod za šport Slovenska 

Bistrica 
x x  x   x 

12. Zavod za kulturo, šport in 
mladino občine Tolmin 

Spletna stran ne obstaja 

13. Javni zavod za šport občine 
Kočevje 

x x  x x  x 

14. Javni zavod za turizem in šport 
Slovenj Gradec 

x 
 

x  x x x x 

15. Zavod za šport Zagorje ob Savi Spletna stran ne obstaja 
16. Zavod za kulturo, turizem in 

šport Murska Sobota 
x x x    x 

17. Javni zavod šport Ljubljana x x  x x  x 
18. Zavod za kulturo šport in 

turizem Žalec 
x x x x   x 
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19. Zavod za kulturo turizem in 
šport Polzela 

x x x    x 

20. Zavod za šport Koper Spletna stran ne obstaja 
21. Urad za šport Maribor x x x x x x x 
22. Zavod za turizem in šport 

Kamnik 
Spletna stran ne obstaja 

23. Javni zavod Ratitivec – železniki x 
 

x x x x x x 

24. Javni zavod za šport, kulturo, 
turizem in mladino Radlje ob 
Dravi 

x x  x   x 

25. Zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Ravne 
na Koroškem 

x x x x  x x 

26. Zavod za šport Brežice Spletna stran ne obstaja 
27. Zavod za turizem in šport 

Radenci 
x x  x x  x 

28. Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko 

x x x x  x x 

29. Zavod za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica 

x x x x x  x 

30. Center za kulturo šport in 
prireditve Izola 

x x x x x x x 

31. Javni zavod za šport, 
izobraževanje odraslih in 
mladino Ljutomer 

x x x x   x 

32. Javni zavod za turizem, kulturo, 
mladino in šport Mozirje 

Spletna stran ne obstaja 

33. Javni zavod športni in mladinski 
center Piran 

x x  x x  x 

34. Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika 

x x  x x x x 
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6. ORGANIZACIJE NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI LITIJA 

6. 1. PREGLED ŠPORTNIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE LITIJA 

Obstoječi pregled stanja za izhodišče uporablja podatke o društvih pridobljene na podlagi 
prijave posameznega društva na občinski razpis za šport v zadnjih treh letih. Društva, ki v tem 
obdobju niso kandidirala na razpisu v tem pregledu niso zajeta. 

ZAP. 
ŠT. 

IME  NASLOV Telefon / 
Spletna stran 

ZASTOPNIK 

1.  Društvo 
diabetikov Litija 
in Šmartno pri 
Litiji 

Parmova ulica 7,  
1270 Litija 

01 8981584 
 
drustvo.dia.litija@siol.net 

Pogačar 
Rudolfa 

2.  Društvo Sožitje 
– društvo za 
pomoč osebam z 
motnjami v 
duševnem 
razvoju Litija in 
Šmartno 

Cesta Komandanta 
Staneta 2,  
1270 Litija 

041 296093 
 
nezka.pirc@guest.arnes.si 

Felkl Erik 

3.  Društvo 
upokojencev 
Litija 

Jerebova ulica 3,  
1270 Litija 

01 8983923 
 
info@dulitija.si 

Jovanovič 
Dušan 

4.  Društvo 
upokojencev 
Sloga Jevnica 

Jevnica 29,  
1281 Kresnice 

 Jamšek 
Ludvik 

5.  ZKMŠ Litija Trg na stavbah 8a,  
1270 Litija 

01 8980119 
 
info@mc-litija.si 

Parkel Igorij 

6.  KLIŠE Valvazorjev trg 8, 
1270 Litija 

051-685-722 
 
klub.klise@gmail.com 

Mrzel Ernest 

7.  Kulturno 
umetniško 
društvo 
Konjšica 

Konjšica 15,  
1272 Polšnik 

01 8973226 Kotar 
Damjan 

8.  Mahkovec Š&D, 
d.n.o. Litija 

Valvazorjev trg 
3, 1270 Litija 

01 8980060 
 
radio.geoss@siol.net 

Mahkovec 
Jože 

9.  Mladinsko 
društvo Jevnica 

Kresniške poljane 
84, 1281 Kresnice 

040 427743 
 
mdj@jevnica-mladina.org 

Rozina Tea 

10.  Območno 
združenje 
veteranov vojne 
za Slovenijo 
Litija - Šmartno 

Jerebova ulica 
14, 1270 Litija  

01 8981087 Lovše Ivan 

11.  Turistično 
društvo Polšnik 

Velika Preska 
1, 1272 Polšnik 

041 992143 
 

Sladič Vozelj 
Mateja 
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mateja.sladicvozelj@gmai
l.com 

12.  OŠ Gabrovka - 
Dole 

Gabrovka 
30, 1274 Gabrovka  

01 8971151 
 
o-
gabrovka.lj@guest.arnes.s
i 

Hostnik Igor 

13.  OŠ Gradec Bevkova ulica 
3, 1270 Litija 

01 8983200 
 
tajnistvo@osgradec.si 

Gombač 
Tatjana 

14.  OŠ Litija Cesta Komandanta 
Staneta 
2, 1270 Litija 

01 8983147 Strle Peter 

15.  Gimnazija Litija Bevkova ulica 
1c, 1270 Litija 

01 8900450    
 
tajnistvo @gimnazija-
litija.si 

Poglajen 
Vida 

16.  Vrtec  Litija Bevkova ulica 
1, 1270 Litija 

01 8962530 
 
vrteclitija@guest.arnes.si 

Lilijana 
Plaskan 

17.  Aeroklub Milan 
Borišek Litija 

Cesta Komandanta 
Staneta 2,  
1270 Litija 

041 951108 
 
aeroklub.litija@gmail.com 
 

Medved Savo 

18.  Društvo 
prijateljev 
mladine Litija 

Parmova ulica 9,  
1270 Litija 

041 785888 
 
dpm.litija@gmail.com 

Povšič – 
Štimec 
Sabrina 

19.  Karate Klub 
Kensei 

Loška ulica 
2, 1270 Litija 

041 733394 
 
kensei.karate@gmail.com 

Praprotnik 
Gorazd 

20.  Kegljaški Klub 
Litija 2001 

Brodarska ulica 
2, 1270 Litija 

041 200114 
 
kk.litija2001@gmail.com 

Gernedel 
Milan 

21.  KMN Svea 
Lesna Litija (FC 
Litija) 

Ulica Mire 
Pregljeve 1,  
1270 Litija  

041 508772 
 
mirko. plaznik@slo-
kabel.si 

Lovše Tina - 
Samantha 

22.  Konjeniško 
društvo Jesenje - 
GEOSS 

Jesenje 24,  
1281 Kresnice 

041 789 733 
 
jesenje.geoss@gmail.com 

Kovič Drago 

23.  Košarkarski 
klub Litija 

Ulica Mire 
Pregljeve 
1, 1270 litija  

041 403787 
 
kk.litija@gmail.com 

Kaplja 
Miroslav 

24.  Ljubiteljski 
konjeniški klub 
Litija 

Loška ulica 4,  
1270 Litija 

041 681316 Gombač 
Aleksander 

25.  Lokostrelski 
klub Jevnica 

Kresniške Poljane 
27, 1281 Kresnice 

041 581217 
 
lkjevnica@gmail.com 

Kukovica 
Jernej 

26.  Medobčinsko Parmova ulica 01 8981284  Vidic 
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društvo 
invalidov občin 
Litija in 
Šmartno pri 
Litiji 

7, 1270 Litija  
drustvo.inv.litija@siol.net 

Bogomir 

27.  Nogometni klub 
Jevnica 

Jevnica 
27, 1281 Kresnice 

041 841272 
 
cpetrca@gmail.com 

Peterca Ciril 

28.  Nogometni klub 
Kresnice 

Kresnice 
137, 1281 Kresnice 

01 8977364 
 
joze.kovic@siol.net 

Kovič Jurij 

29.  Nogometni klub 
Litija 

Kidričeva cesta 
2, 1270 Litija 

031 397910 
 
nogometniklublitija@gma
il.com 

Zavrl Gregor 

30.  Planinsko 
društvo Litija 

Ponoviška cesta 
12, 1270 Litija  

041 334726 
 
pdlitija@gmail.com 

Ponebšek 
Roman 

31.  Rafting Klub 
Vidra  

Ponoviška cesta 
12, 1270 Litija  

info@raftingvidra.com Jovanovič 
Sašo 

32.  Ribiška družina 
Litija 

Savska cesta 
3, 1270 Litija  

01 8981452 Pavlica 
Metod 

33.  Športni Klub 
Golišče 

Golišče 
99, 1281 Kresnice 

/ Obolnar 
Lado 

34.  Športno društvo 
Dole pri Litiji 

Dole pri Litiji 
20, 1273 Dole pri 
Litiji 

01 8972097 Jesenšek Jože 

35.  Športno društvo 
Polšnik 

Polšnik 
21, 1272 Polšnik 

070 881274 
 
rajko.povse@tus.si 

Povše Rajko 

36.  Športno društvo 
Presad 
Gabrovka 

Gabrovka 
64, 1274 Gabrovka 

/ Smole David 

37.  Športno društvo 
Sava pri Litiji 

Sava 
21b, 1282 Sava 

/ Tori Matija 

38.  Športno društvo 
Zgornji Log 
Litija 

Zgornji Log 
16, 1270 Litija 

031 341439 Praprotnik 
Vinko 

39.  Tenis Klub AS 
Litija 

Savska cesta 
5, 1270 Litija 

01 8980800 
 
as.aping@siol.net 

Poglajen 
Andrej 

40.  Žensko 
rokometno 
društvo Litija 

Ponoviška cesta 
12, 1270 Litija 

040 364432 
 
zrd-litija@siol.net 

Bajc Tjaša 

 

*Rdeče pobarvano … izvajajo posamezne rekreativne športno družabne prireditve. 

*Modro pobarvano …. izvajajo športne programe za šolsko mladino oz. predšolsko mladino. 
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6. 2. PREGLED FINANCIRANJA PROGRAMOV ŠPORTA PO 
DRUŠTVIH NA OBMOČJU OBČINE LITIJA V LETIH 2010, 2011, 2012 

ZAP. 
ŠT. 

IME DRUŠTVA 
 
v EUR 

VIŠINA 
PREJETIH 
SREDSTEV 
2010 

VIŠINA 
PREJETIH 
SREDSTEV 
2011 

VIŠINA 
PREJETIH 
SREDSTEV 
2012 

1.  Aeroklub Milan Borišek 
Litija 

540,38 564,33 1.413,30 

2.  Društvo diabetikov Litija 
in Šmartno pri Litiji 

844,87 863,53 596,01 

3.  Društvo prijateljev 
mladine Litija 

1376,40 970,72 546,24 

4.  Društvo Sožitje – društvo 
za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem 
razvoju Litija in Šmartno 

674,56 680,53 765,09 

5.  Društvo upokojencev 
Litija 

1.591,25 1.387,18 1.010,12 

6.  Društvo upokojencev 
Sloga Jevnica 

229,47 221,14 146,44 

7.  JZ MC Litija 1.672,59 1.730,24 1.408,78 
8.  Karate Klub Kensei 1.573,62 1.920,48 1.801,80 
9.  Kegljaški Klub Litija 2001 34.886,11 21.511,06 17.471,11 
10.  KLIŠE  486,58 164,79 
11.  KMN Svea Lesna Litija 

(FC Litija?) 
41.933,62 39.896,92 43.208,12 

12.  Konjeniško društvo 
Jesenje - GEOSS 

1.230,42 523,03 361,90 

13.  Košarkarski klub Litija 48.792,26 34.539,53 35.648,33 
14.  Kulturno umetniško 

društvo Konjšica 
450,55 170,88 125,52 

15.  Ljubiteljski konjeniški 
klub Litija 

187,75 456,82 830,72 

16.  Lokostrelski klub Jevnica 3.013,57 3.294,39 3.050,93 
17.  Mahkovec Š&D, d.n.o. 

Litija 
0 0 1620,00 

18.  Medobčinsko društvo 
invalidov občin Litija in 
Šmartno pri Litiji 

2.200,73 1.639,47 2.246,14 

19.  Mladinsko društvo Jevnica 271,18 119,68 84,05 
20.  Nogometni klub Jevnica 32.719,29 32.667,88 26.999,46 
21.  Nogometni klub Kresnice 25.372,41 31.935,95 27.924,23 
22.  Nogometni klub Kresnice 

- dvorana 
5.000,00 0 0 

23.  Nogometni klub Litija 23.296,38 22.418,64 25.238,91 
24.  OŠ Gabrovka - Dole 5.082,95 2.387,69 3.376,97 
25.  OŠ Gradec 2.898,88 2.780,49 2.701,50 
26.  OŠ Litija 9.690,37 7.158,50 7.677,69 
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27.  Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo Litija - Šmartno 

1.077,68 570,79 504,27 

28.  Planinsko društvo Litija 6.727,46 7.532,19 5.867,21 
29.  Planinsko društvo Litija - 

pisarna 
650,00 0 0 

30.  Rafting Klub Vidra  8.878,22 8.703,50 8.840,13 
31.  Ribiška družina Litija 759,12 453,14 0 
32.  Športni Klub Golišče 1.768,84 1.008,35 851,56 
33.  Športno društvo Dole pri 

Litiji 
6.555,34 3.437,44 1.803,46 

34.  Športno društvo Breg - 
Tenetiše 

93,87 0 0 

35.  Športno društvo Polšnik 323,35 2.209,48 530,42 
36.  Športno društvo Presad 

Gabrovka 
1.533,12 1.205,95 969,13 

37.  Športno društvo Sava pri 
Litiji 

1.217,23 1.084,97 0 

38.  Športno društvo Zgornji 
Log Litija 

208,61 558,96 329,49 

39.  Tenis Klub AS Litija 18.273,44 22.417,22 21.150,40 
40.  Turistično društvo Polšnik 734,66 524,76 375,73 
41.  Žensko rokometno društvo 

Litija 
21.536,77 20.594,33 20.363,35 

42.  Gimnazija Litija 955,71 1.133,31 0 
43.  Vrtec  Litija 0 1765,77 0 
44.  SKUPAJ 316.823,03 283.525,82 268.003,30 

 

6. 3. PREGLED DELITVE SREDSTEV PO PODROČJIH LOKALNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA ZA LETA 2010, 2011, 2012 

ZAP. 
ŠT. 

PODROČJA 
LOKALNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA 

ODSTOTEK V 
LPŠ 2010 

ODSTOTEK V 
LPŠ 2011 

ODSTOTEK V 
LPŠ 2012 

1.  Interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok 

0,98 0,75 0,90 

2.  Interesna športna vzgoja 
osnovnošolskih otrok in 
mladine 

4,13 0 0 

3.  Interesna športna vzgoja 
osnovnošolskih otrok in 
mladine in ŠŠT 

0 3,00 3,20 

4.  Športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi 
potrebami 

0,59 0,60 0,70 

5.  Interesna športna vzgoja 
srednješolske mladine in 
študentov 

0,98 1,00 1,20 
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6.  Šolska športna tekmovanja 
(nad občinsko ravnjo) 

1,18 1,20 1,20 

7.  Šport otrok in mladine, 
usmerjeni v kakovostni in 
vrhunski šport 

18,60 20,75 22,20 

8.  Kakovosti šport odraslih 13,78 11,00 12,30 
9.  Vrhunski šport 4,92 5,00 4,20 
10.  Športna rekreacija in šport 

za vse 
3,94 4,00 3,20 

11.  Množične in promocijske 
športne prireditve v 
javnem interesu 

3,94 3,50 2,50 

12.  Izobraževanje, 
usposabljanja, 
izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov 

1,97 2,00 2,20 

13.  Nagrade in priznanja 
športnim delavcem 

0,39 0,40 0,60 

14.  Šport invalidov 0,98 0,80 1,00 
15.  Delovanje športnih društev 

in reprezentativne 
občinske zveze športih 
društev 

0,00 0,50 0,60 

16.  Obveščanje, informiranje o 
športu in propagandna 
dejavnost 

0,00 0 0,60 

17.  Zavarovanje objektov 
javne športne 
infrastrukture 

0,41 0 0 

18.  Posodabljanje in 
investicijsko vzdrževanje 
javnih šp. objektov 

4,92 6,00 1,20 

19.  Najemnine v javnih 
športnih objektih 

24,61 25,00 26,70 

20.  Obratovalni stroški 
večnamenske dvorane 
Kresnice in drugih 
dvoran,kjer potekajo 
športni programi ligaških 
tekmovanj 

1,56 1,50 1,70 

21.  Obratovalni stroški 
večnamenske dvorane 
Kresnice 

0 1,50 1,70 

22.  Sofinanciranje najema 
pisarne št. 6 v Športni 
dvorani Litija 

0,28 1,00 0 

23.  Tekoče investicije 
vzdrževanja travnatih 
igrišč za veliki nogomet 

11,81 12,00 13,80 

24.  ŠPORT – VSE SKUPAJ  100,00 100,00 100,00 
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Odstotek denarja v občinskem proračunu namenjen športu po letih: 

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 
2,29 % 1,88 % 1,91 % 

 

Glede na Lokalni program športa (LPŠ) v občini Litija veljaven za leta od 2011 – 2014 in 
poročilo o njegovi realizaciji, naslednja področja definirana v lokalnem programu športa 
niso prejela proračunskih sredstev Občine Litija: 

- Finančna sredstva za športne oddelke na gimnazijah, 

- Finančna sredstva za medfakultetna tekmovanja , 

- Finančna sredstva za štipendije vrhunskim športnikom- dijakov in študentov, 

- Finančna sredstva programov raziskovanj, 

- Finančna sredstva periodične literature, 

- Finančna sredstva strokovne literature, 

- Finančna sredstva za storitve spremljanja pripravljenosti športnikov, 

- Finančna sredstva za informacijski sistem, 

- Finančna sredstva za druge zaposlene v društvih, 

- Finančna sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport za investicije v športu, 

- Finančna sredstva s strani Fundacije za šport za investicije v športu, 

- Finančna sredstva s strani Evropskih skladov za investicije v šport. 

Proračunska sredstva v Občini  Litija se pretežno namenjajo za: 

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (vrtci), 
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine (osnovne šole), 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov, 
- šolska športna tekmovanja, 
- kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine (individualne in kolektivne športne 

panoge) v športnih društvih in klubih, 
- kakovostni šport odraslih (individualne in kolektivne športne panoge), 
- vrhunski šport odraslih (individualne in kolektivne športne panoge), 
- športna rekreacija in šport za vse, 
- množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu, 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športnih društvih 

in klubih, 
- nagrade in priznanja športnikom in športnim delavcem, 
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- šport invalidov, 
- zavarovanje objektov javne športne infrastrukture, 
- posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov, 
- najemnine v javnih športnih objektih, 
- obratovalni stroški večnamenske dvorane Kresnice in drugih dvoran, kjer potekajo 

športni programi ligaških tekmovanj, 
- sofinanciranje najemnin pisarn klubov v Športni dvorani Litija oz. drugih prostorih 
- tekoče in investicijsko vzdrževanje igrišč in opreme za veliki nogomet.
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7. PREDLOGI KONKRETNIH IZHODIŠČ ZA OSNOVANJE 

STRATEGIJE DELA 

 

7. 1. PROMOCIJA ŠPORTA, ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA IN 
DOGAJANJA NA TEM PODROČJU V LOKALNEM OKOLJU 

Na področju promocije je na enoti za šport potrebno: 

- Vzpostaviti komunikacijske kanale, 

- Vzpostaviti sistem spremljanja dogajanja na lokalnem nivoju in objavljanja tega 
dogajanja preko vzpostavljenih komunikacijskih kanalov 

- Razviti prepoznavne blagovne znamke (projekte), ki bodo služili promociji 
organizacije in področju športa, 

- Pri objavljanju informacij ustvarjati tudi dodano vrednost in ne samo posredovati 
informacij o dogodkih drugih.  

 

7. 1. 1. Vzpostavljanje komunikacijskih kanalov 

 

Področje športa zajema vse starostne kategorije lokalnih prebivalcev. V samem začetku 
smatram, da je potrebno vzpostaviti naslednje komunikacijske kanale: 

- spletno stran (na spletni strani mora biti prostor za objavljanje novic, predstavitev 
enote, predstavitev oz. kontakt športnih društev, ki delujejo v občini, podatke o 
infrastrukturi s katero zavod upravlja, aktualne razpise in izobraževanja, ki jih zavod 
pripravlja, galerijo in predstavitev projektov, ki jih zavod izvaja), 

- facebook profil (kot najbolj obiskan spletni medij nujen za dobro komunikacijo med 
enoto in ciljno publiko), 

- e – mail listo za pošiljanje različnih informacij, 

- glasilo Litijski Občan (redno objavljanje prispevkov in koledarja športnih prireditev). 

 

7. 1. 2. Vzpostavitev sistem spremljanja dogajanja na lokalnem nivoju in 
objavljanja tega dogajanja preko vzpostavljenih komunikacijskih kanalov 
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Za sistem spremljanja dogajanja na področju športa v  Litiji, bi bilo dobro osnovati 
sodelovanje športnih društev, kot nosilcev športnega dogajanja v kraju in enote za šport kot 
predstavnika Občine in na začetku povezovalca med društvi. Sodelovanje bi bilo koristno 
vzpostaviti na podlagi periodičnega (mesečnega) poročanja in objavljanja dogodkov o 
društveni dejavnosti enoti za šport, ki bi poskrbela za umestitev podatkov v skupno 
preglednico in objavila skupen program športnih prireditev v lokalnem okolju v naslednjem 
mesecu.  

 

7. 1. 3 Razviti prepoznavne blagovne znamke (projekte), ki bodo služili promociji 
enote in področja športa 

 

Enota bi lahko razvila nekaj projektov katerih glavni namen je promocija športa, zdravega 
načina življenja in enote same. Projekti bi se lahko izvajali na nekaj različnih področjih in  bili 
bolj rekreacijske kot tekmovalne narave, saj bi tako kar najbolj služili svojemu namenu. 
Smatram, da področja, kjer je športno dogajanje v lokalnem okolju dobro razvito (primer: 
občinska liga malega nogometa) ne potrebujejo dodatnih spodbud. Manj razvita področja, ki 
imajo potencial množičnega obiska, bi enota lahko razvijala sama ali pri razvoju na začetku 
pomagala, nato pa organizacijo razvoja prepustila društvu, ki deluje na tem področju. Glede 
na dejavnosti ostalih zavodov v Sloveniji in stanje na lokalnem področju bi kot prepoznavne 
blagovne znamke v obliki projektov lahko razvijali: 

- litijski tek, 
- poletno ligo v odbojki na mivki, 
- poletno košarkarsko ligo, 
- zimsko košarkarsko ligo, 
- rekreacijo badmintona, 
- (gorsko) kolesarsko prireditev, 
- pohodništvo in vodene izlete, 
- vadbe teka, 
- počitniški rekreativni program, 
- … 

 
7. 1. 4 Litijski tek – prva blagovna znamka enote 

Nameni prireditve:   
- v sklopu praznika Občine Litija organizirati vsaj eno množično športno prireditev, 
- navdušiti mlade in stare za tek in redno športno rekreativno vadbo,  
- obuditi tradicijo nekoč že uveljavljene športne prireditve v Litiji in jo v današnjem času 

še nadgraditi ter povezati  z ostalo družbeno skupnostjo,  javnostjo  in dejavniki okolja. 
 
Kratko poročilo o izvedbi: 
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Prireditev je potekala 15.6.2013. Šlo je za največji dogodek, v dosedanjem delovanju Enote za 
šport. Tekači so tekmovali v 22 različnih kategorijah in tekli na 5 različnih progah. Poleg tega 
je na začetku prireditve izven tekmovalnega programa potekal tudi promocijski družinski tek. 
Prireditve se je udeležilo okoli 300 tekačev. Prireditev je bila združena z dnevom predstavitev 
krajevnih skupnosti na ploščadi pred športno dvorano v Litiji, kjer so potekale podelitve 
medalj, medtem ko je bil start teka na igrišču na Rozmanovem trgu. Enota za šport je objavila 
tudi razpis za logotip Litijskega teka. Na razpisu je konkuriralo 12 prijavljenih predlogov, po 
končanem razpisu je bila izbrana grafična podoba - logotip za prihodnje prireditve. 
 

 

7. 1. 5 Ustvarjanje dodane vrednosti pri posredovanju informacij  

 

Delovanje enote bo usmerjeno tudi v posredovanje informacij. Pri tem je potrebno usmerjati 
pozornost v kvalitetno posredovanje in animacijo ciljne publike, vsaj v začetku delovanja. 
Tako imam v mislih: 

- objava slik skupaj z napovedjo dogodka (spletnih medijih), 

- nagradne igre za podelitev vstopnic, 

- intervjuji z organizatorji dogodkov in uspešnimi športniki, 

- jasna navedba uporabne vrednosti dogodka za obiskovalca, 

- objava zanimivih športnih dejstev  (spletni mediji). 

 

7. 2. PROMOCIJA IN PODPORA LOKALNIH ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Lokalna športna društva, kot nosilci športnega dogajanja v kraju glede na izvlečke skupne 
okrogle mize in želje lokalne skupnosti po razvoju področja najbolj potrebujejo: 

- skupni periodični pregled aktivnosti in njihovo promocijo, 

- podporo predvsem pri pridobivanju finančnih sredstev iz naslova različnih razpisov. 
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Enota za šport bi v sodelovanju z društvi lahko poskrbela za skupni pregled aktivnosti in 
ustrezno promocijo preko različnih medijev. Pregled bi lahko objavljali v enakih časovnih 
ciklih preko enakih promocijskih kanalov in tako zainteresirani javnosti omogočili enostaven 
način sledenja športnim dogodkom v lokalnem okolju 

Podporo lahko razdelimo na več oblik: svetovanje, organizacijska, strokovna, finančna 
podpora.  

Svetovali bi lahko predvsem na področju za pridobivanje različnih sredstev, kjer bi zavod 
lahko sodeloval, kot partner, kjer razpis to zahteva. Prav tako, bi zavod lahko posredoval 
informacije o različnih razpisih in izobraževanjih v obliki informatorja za športna društva v 
lokalnem okolju. Pri samem izpolnjevanju in delu na vlogi za posamezen razpis pa bi enota 
lahko delovala kot usmerjevalec društev na stičišče NVO, ki deluje kot podporna organizacija 
društvom. Prav tako bi enota lahko organizirala delavnice za uspešno izpolnjevanje vlog za 
določen razpis in izobraževanje za boljše izvajanje osnovne dejavnosti, kar na dolgi rok lahko 
vodi v večjo uspešnost pri pridobivanju sredstev. 

Organizacijsko podporo bi lahko izvajali v smislu sodelovanja z društvi pri različnih 
prireditvah, dogodkih, kjer bi enota lahko prevzela del organizacijskih nalog (npr.: PR, 
pridobivanje ustreznih dovoljenj, …). 

 

7. 3. UPRAVLJANJE S ŠPORTNIMI OBJEKTI V OBČINSKI LASTI 

Enota bi lahko upravljala s športnimi objekti v občinski lasti. V zvezi s tem se odpira več 
vprašanj. Dejstvo je, da v Sloveniji vsi športni zavodi upravljajo tudi z lokalno športno 
infrastrukturo. Seveda sta s tem povezana delo in zaposlitve, brez katerih je učinkovito 
upravljanje nemogoče. To področje zahteva premislek in odločitev ustanovitelja o nadaljnjih 
korakih. 

Popis športnih objektov in površin v Občini Litija: 

Z. ŠT. NAZIV OBJEKTA NASLOV LASTNIK 
1. Športna dvorana Litija Ul. Mire Pregljeve 1, Litija Mestna skupnost in 

Občina 
2. Telovadnica gimnazije 

Litija 
Bevkova 3a Republika Slovenija 

in Občina 
3. Telovadnica OŠ Gradec Bevkova 3, Litija Občina Litija 
4. Telovadnica OŠ Gabrovka Gabrovka 30, Gabrovka Občina Litija 
5. Teniška dvorana AS Litija Savska cesta 5, Litija Zasebno 
6. Športna dvorana Kresnice Kresnice 137, Kresnice Društvo 
7. Telovadnica POŠ Vače Vače 24, Vače Občina Litija 
8. Športni dom in ŠRC 

Jevnica 
Jevnica 27, Kresnice Društvo 

9. Športni dom in nogometno 
igrišče NK Litija 

Kidričeva 3, Litija Občina Litija 

10. Nogometno igrišče NK Kresnice 137, Kresnice KS Kresnice 
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Kresnice 
11. Športno igrišče OŠ Gradec Bevkova 3, Litija Občina Litija 
12. Športno igrišče OŠ Litija C.K.S. 2, Litija Občina Litija 
13. Športno igrišče POŠ Sava Sava 23, Sava Mercator KGZ 
14. Športno igrišče OŠ 

Gabrovka 
Gabrovka 30, Gabrovka Občina Litija 

15. Športno igrišče POŠ Dole Dole 28, Dole Občina Litija 
16. Športno igrišče POŠ 

Kresnice 
Kresnice 26, Kresnice Občina Litija 

17. Športno igrišče POŠ 
Jevnica 

Jevnica 28, Kresnice Občina Litija 

18. Športno igrišče POŠ Hotič Zg. Hotič 6, Litija Občina Litija 
19. Športno igrišče POŠ 

Konjšica 
Konjšica 40, Polšnik Občina Litija 

20. Vlečnica Dole in smučišče 
Dole 

Dole 20, Dole Občina Litija, 
zasebno 

21. Športno igrišče Rozmanov 
trg, Litija 

CKS, Rozmanov trg, Litija Občina Litija 

22. Športno igrišče Graška 
Dobrava 

Prvomajska cesta, Gradec Občina Litija 

23. Teniška igrišča AS Litija Savska 5, Litija Zasebno 
24. Balinišče Litija (pri domu 

ribičev) 
Savska 3, Litija Društvo 

25. Balinišče ŠK Golišče Golišče 99, Kresnice Zasebno 
26. Balinišče pri domu 

invalidov 
Parmova 7, Litija Društvo 

27. Teniško igrišče Berdajs, 
Sava 

Sava 38, Sava Zasebno 

28. Teniško igrišče Veliki Vrh Veliki Vrh 15, Litija Zasebno 
29. Teniško igrišče Kresnice Kresnice 151, Kresnice Zasebno 
30. Ribiški dom Litija Savska 3, Litija Društvo 
31. Kegljišče Litija Brodarska 2, Litija Občina Litija, 

zasebno 
32. Fitnes studio Vitalis Praprošče 15, Litija Zasebno 
33. Dvorana zadružnega doma 

Jevnica 
Jevnica 36, Kresnice Zasebno 

34. Večnamensko športno 
igrišče Polšnik 

Polšnik 1272, Polšnik Občina Litija 

35. Objekt in poligon LKK 
Litija 

Ponoviška cesta, Litija LKK Litija 

 

 

 

8. PRILJUBLJENOST PODROČIJ REKREATIVNEGA ŠPORTA  
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Ugotovitve, ki jih navajamo v drugem odstavku tega poglavja, so v celoti izsledki 
javnomnenjske raziskave Episcentra, ki je bila opravljena med 9. in 18.  oktobrom 2013 na 
vzorcu 698 anketirancev, ki je reprezentativen in utežen po demografskih spremenljivkah. 

Slovenci na prvo mesto med rekreativnimi dejavnostmi uvrščamo hojo. Kot najljubšo 
rekreativno dejavnost jo je izpostavilo 29,5% vprašanih. Hoji sledi pohodništvo z 10,7%, 
takoj za njim pa kolesarstvo, ki je najljubša oblika rekreacije za 10,5% odstotka vprašanih. 
Sledi tek z 8,5% in nogomet z 5,3%. Drugi športi (kot so: rolanje, ples, borilni športi, 
plezanje, golf, badminton, odbojka,…) so najbolj pomembni za 4,5% vprašanih, sledi košarka 
z 3,9%, plavanje z 2,7%, smučanje z 2,6%, tenis z 1,5% in fitnes z 1,1%. Z drugimi športi se 
najraje ukvarja 6,5% vprašanih, zanimiv pa je tudi podatek, da se 12,9% vprašanih ne ukvarja 
z nobeno od rekreativnih dejavnosti. 

Primerjavo priljubljenosti različnih rekreativnih športnih panog prikazujemo tudi v grafičnem 
prikazu. 

V Litiji do sedaj ni bilo narejene neke podrobnejše ankete ali raziskave o priljubljenosti 
posameznih športnih področij rekreacije, a glede na stanje in število prijavljenih programov 
na občinski razpis, izrazito prevladuje mali nogomet med ekipnimi športi ter pohodništvo, 
kolesarstvo, aerobika/telovadba, tenis, … med posamezniki. 

Graf: priljubljenost rekreativnega športa v Sloveniji po posameznih področjih 
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9. PREDLOG SPREMEMBE PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE 
IN SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V 
OBČINI LITIJA 

Predlog spremembe na področju I, športna rekreacija in šport za vse. 

Pri vseh programih bo komisija pri delitvi sredstev posebno pozornost namenjala krajevni in 
starostni razpršenosti sredstev.  

Dejstvo je, da denarja ni dovolj za vsa aktivna športna društva. Vprašanje je kako najbolj 
učinkovito porabiti razpoložljiva sredstva. Menimo, da prevelika finančna razpršenost 
minimizira dodano vrednost, ki jo projektu dajo javna sredstva. S tem se nekoliko izgublja 
pomen dodeljenega denarja, saj je v zadnjem letu skupno le 9 društev prejelo več kot 200€ 
podpore za izvajanje lastnih športno rekreativnih programov, le 3 društva so prejela več kot 
500€ podpore in zgolj eno samo društvo več kot 1000€. 

Menimo, da bi bilo na tem področju verjetno smiselno sredstva usmeriti na najbolj 
priljubljena področja rekreacije, kot izhaja iz raziskave Episcentra, ki jo navajamo v 8 
poglavju izhodišč za osnovanje strategije dela organizacijske enote šport, Javnega zavoda za 
kulturo mladino in šport Litija. Argument za to odločitev je, da se s priljubljenimi oblikami 
rekreacije ukvarja več ljudi kot z manj priljubljenimi. Nadalje bi bilo verjetno smiselno 
omejiti število prijav s katerimi lahko posamezno društvo kandidira. Predlagamo 3 prijave na 
posamezno društvo. Prav tako bi znotraj poglavja še nadalje razdelali možnosti prijav in sicer 
na: pohodništvo, kolesarjenje, fitnes - aerobika, tek (natančna opredelitev stroškov), 
nogomet, vodene aerobne vadbe, košarka, plavanje, smučanje in tenis. Določili bi število 
sofinanciranih projektov. Predlagamo, da bi sofinancirali po en projekt na posameznem 
področju, poleg tega pa dodatno še 5 najboljše ocenjenih projektov, ne glede na športno 
panogo projekta. S tem bi dosegli višjo postavko na posamezen projekt , kar bi lahko odsevalo 
v boljših projektih. Res je tudi, da bi veliko društev na ta način izpadlo iz sofinanciranja. Tak 
sistem bi bil usmerjen izrazito kvalitativno, med tem, ko je obstoječi usmerjen kvantitativno. 
Predlagamo število projektov, pri katerem povprečni prejeti znesek ne bi bil manjši od 500€. 

Predlog spremembe na področju F, kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine, ki 
tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport mladih do 18 let): 

Menimo, da bi bilo ustrezno razpisati število programov, ki bi jih Občina podprla. Pri tem bi 
se držali načelnega pravila, da se podpora dodeli najuspešnejši starostni selekciji določene 
športne panoge v Občini. Glede na razmere v Občini bi izjemo naredili zgolj pri velikem 
nogometu. Tako bi občina razpisala podporo za naslednje programe in starostne skupine: 

- 1 x šah, 

- 2 x kegljanje deklice (1x do 14 in 1x do 18 let), 3x kegljanje dečki (do 12,14 in 18 let), 

- 1x športni ribolov do 18 let, 

- 2x karate (do 14 let do 18 let), 
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- 2 x lokostrelstvo (do 14 in do 18 let), 

- 2 x rafting (do 14 in do 18 let), 

- 3x tenis deklice (do 14, 16 in 18 let), 4 x dečki (12, 14, 16, 18) 

- 2 x veliki nogomet do 10 let (Jevnica + Kresnice, Litija), 

- 2 x veliki nogomet do 12 let (Jevnica + Kresnice, Litija), 

- 2 x veliki nogomet do 14 let (Jevnica + Kresnice, Litija), 

- 2 x veliki nogomet do 16 let (Jevnica + Kresnice, Litija), 

- 1x veliki nogomet do 18 let (Jevnica + Kresnice + Litija), 

- 4x mali nogomet (do 12, 14, 16 in 18 let), 

- 5 x košarka (do 10, 12, 14, 16 in 18 let), 

- 2x rokomet deklice (do 14, 18 let). 

Razmišljamo tudi o razpisu naslednjih programov za katere imamo dane pogoje, a se v Litiji 
še ne izvajajo: 

- Odbojka deklice, dečki (do 18 let) 

- Gimnastika deklice, dečki (do 18 let) 

Za vstop novega programa v shemo financiranja z naslova Občinskega razpisa, predlagamo, 
da bi društvo, ki bi želelo kandidirati, zaprosilo za uvrstitev svojega programa na seznam 
sofinanciranih programov,  do konca maja tekočega leta, če bi želelo kandidirati na razpisu 
naslednjega leta. 

Namen predlaganih sprememb je zagotoviti sredstva za delovanje najboljšim obstoječim 
lokalnim športnim društvom, ki delujejo na tem razpisnem področju. Prav tako je namen 
zagotoviti široko paleto tekmovalnih športov za otroke in mladino. 

Predlog spremembe na področju G, kakovostni šport posameznikov in ekip, ki 
tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport odraslih nad 18 let): 

Menimo, da bi bilo ustrezno razpisati število programov, ki bi jih Občina podprla. Pri tem bi 
se držali pravila, da se podpora dodeli najuspešnejši ekipi določene športne panoge v Občini. 
Tako bi občina razpisala podporo za naslednje športne panoge: 

- 1x Šah, 

- 1x Kegljanje moški, 

- 1x Kegljanje ženske 

- 1x Letalsko modelarstvo ?? 
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- 1x Balinanje 

- 1x Lokostrelstvo moški, 

- 1x Rafting 

- 1x Tenis moški 

- 1x Tenis ženske 

- 1x Športni ribolov 

- 1x Veliki nogomet moški 

- 1x Veliki nogomet ženske 

- 1x Mali nogomet 

- 1x Košarka moški 

 

Razmišljamo tudi o razpisu naslednjih programov za katere imamo dane pogoje, a se v Litiji 
še ne izvajajo: 

- 1x Košarka ženske, 

- 1x Rokomet ženske, 

- 1x Odboja (ženske, moški). 

Za vstop novega programa v shemo financiranja z naslova Občinskega razpisa, predlagamo, 
da bi društvo, ki bi želelo kandidirati, zaprosilo za uvrstitev svojega programa v shemo na 
seznam sofinanciranih programov,  do konca maja tekočega leta, če bi želelo kandidirati na 
razpisu naslednjega leta. 

Namen predlaganih sprememb je zagotoviti sredstva za delovanje najboljšim obstoječim 
lokalnim športnim društvom, ki delujejo na tem razpisnem področju. Prav tako je namen 
zagotoviti zastopanost široke paleto tekmovalnih športov v lokalnem okolju. 


