
  IZVLEČKI OKROGLE MIZE: KAKŠEN ŠPORT V LITIJI IMAMO, KAKŠNEGA SI 
ŽELIMO IN KAKŠNEGA SI LAHKO PRIVOŠČIMO 

Okrogla miza je potekala v torek 11.6.2013 ob 19.00 v mali sejni sobi občine Litija, udeležilo 
se jo je 20 udeležencev. 

Stališča udeležencev so strnjena v tri vsebinske sklope: 

1. ANALIZA STANJA 

V občini ni jasne slike kakšno je dejansko stanje na področju športa. Podatki obstajajo, niso pa 
zbrani na enem mestu. Ni enotnega obveščanja (spletno, preko časopisa Litijski Občan) o delu 
na področju športa, ni dejanskega  pregleda infrastrukture kot osnove za izvajanje programa 
velike večine športnih panog. Pregleda nad ostalimi možnostmi za šport in rekreacijo 
(pohodniške poti, kolesarske poti) ne najdemo na enem mestu. Posamezni podatki se 
pridobivajo v sklopu vsakoletnega občinskega razpisa za šport. 

Zaradi tega je potrebna analiza stanja na področju: 

- delovanja društev (katera društva se ukvarjajo s športom, koliko članov imajo in koliko 
jih je športno aktivnih, s katerimi športi se ukvarjajo, v katerih starostnih kategorijah 
delujejo, kakšne rezultate dosegajo, koliko in kako izobražen strokoven kader imajo, od 
kod pridobijo sredstva za svojo dejavnost), 

- uspehov športnih društev in njihovih posameznikov, kot enega pomembnih dejavnikov 
pri popularizaciji športa, 

- infrastrukture (koliko športnih dvoran in ostalih prostorov je na voljo, kakšna je cena 
najema, kolikšna je izkoriščenost prostorov, kam odteka prihodek iz naslova najemnin, 
koliko je športnih igrišč tako otroških kot ostalih, koliko je pohodniških poti, koliko je 
kolesarskih poti, koliko je ostalih rekreacijskih površin (trim steze, parki), 

- delovanja podobnih uspešnih zavodov drugje v Sloveniji (kaj oni počnejo, kako se 
spopadajo s problemi, kakšne rezultate dosegajo), 

- kakšne so nacionalne usmeritve na področju športa in delovanja društev in zavodov. 
Delovanje ZKMŠ - Enote za šport  mora biti usklajeno z nacionalnimi usmeritvami, saj 
je s tem navadno povezano financiranje. 

 

2. DOLOČITEV USMERITEV 

Na podlagi analize stanja in razvojnih prioritet se  je potrebno določiti kam se želi občina 
usmeriti, kaj vzdrževati, kaj načrtovati. Zadovoljive količine denarja za vsa področja ni dovolj. 
Prevelika razpršitev ne bo prinašala vidnih rezultatov. Prenoviti je potrebno pravilnik o športu 
in razpis za sofinanciranje športnih projektov in programov, pri tem je potrebno sprejeti 
določene usmeritve: 



- razmerje sofinanciranja med tekmovalnim in rekreativnim športom, 

- določiti kaj je tekmovalni šport in kaj je rekreacija, 

- če želimo imeti več strokovnega kadra, več denarja nameniti izobraževanju, 

- če želimo podpirati črpanje sredstev iz drugih virov je potrebno organizirati 
izobraževanja in nagraditi tako udeležbo na izobraževanjih, kot pridobljeni odstotek 
sredstev iz drugih virov (tako razpisi kot sponzorstva). Nagrada za to so lahko točke za 
občinsko financiranje (pri dodatnem financiranju je lahko v pomoč stičišče NVO). 

- če želimo večjo popularizacijo športa, se morajo zbirati in objavljati podatki o 
aktivnostih društev s področja športa. Možnost je, da društva svoje projekte in programe 
posredujejo Zavodu, ta jih zbira in objavlja na dogovorjen način. Društva, ki bi svoje 
aktivnosti posredovala bi bila priviligirana pri pridobivanju občinskih sredstev, 

- občina se mora odločiti kateri športi so ji pomembni. Pri tem se na rekreativnem nivoju 
zagovarja množičnost in širina športnih dejavnosti, na tekmovalnem pa se določi 
panoge, ki se jim zagotovi več denarja in omogoča vrhunskost, 

- glede na to, da se večina občinskih prireditev odvija z veliko pomočjo prostovoljcev, bi 
lahko društva, ki prejmejo denar iz občinskega proračuna v takšnih primerih prispevala 
svoje prostovoljce, to bi tudi okrepilo sodelovanje društev in njihovo povezanost znotraj 
občine. 

Pomembna je skrb za močna društva, ki bodo delovala v korist skupnosti. 

Programski svet ZKMŠ je strokovni organ, ki lahko usmerja delo v zavodu na področju športa 
in tudi širše. 

Rezultate in namensko porabo pridobljenih sredstev, bi bilo dobro preverjati. S tem bi bil 
zagotovljen nadzor nad porabo denarja. 

3. IZVAJANJE USMERITEV 

Zavod je izvajalec sprejetih usmeritev. Na tem področju bi zavod moral: 

- prevzeti v upravljanje športno dvorano Litija, 

- spodbujati in nadgraditi povezanost in sodelovanje društev, 

- Pomagati društvom predvsem pri pridobivanju sredstev na razpisih in večjih prireditvah, 

- postati vezni člen med društvi in občino, 

- promovirati šport in športen način življenja (z objavo dogajanja na področju športa, z 
organizacijo občinskih športnih prireditev s promocijo športnih projektov in programov 
na šolah). 

 



Pri sprejemanju končnih odločitev, še posebno pri financiranju programov, menimo, da je zelo 
pomembno mnenje športnih društev, saj se bodo z upoštevanjem pripomb čutila vključena v 
proces odločanja, kar je zelo pomembno za splošen razvoj športa v Litiji. Društva so tista, ki v 
praksi izvajajo zastavljen program. Povezanost in pretočnost informacij med odločevalci in 
izvajalci programov sta pomembni za razvoj področja športa.  

Pripravljeno na podlagi zapisnika okrogle mize, katerega je zapisala Marjana Weilgoni. 

Aljaž Zupan, ZKMŠ Litija – Enota za šport 


