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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 26/14),  2. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Šmarje pri 
Jelšah (Ur. list RS, št. 33/03) in 16. člena Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, 57/2017) je 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na svoji 21. redni seji dne 20.12. 2017 sprejel 

 

L E T N I   P R O G R A M 
    ŠPORTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018  

  
I.  

Na podlagi 13. člena Zakona o športu izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno 
koledarsko leto določi občinski svet. Letni program športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 (v 
nadaljevanju LPŠ) opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, njihovo 
vsebino ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 
 

II.  
Občina Šmarje pri Jelšah bo v proračunu za leto 2018 za LPŠ zagotovila 1.173.928 EUR, od tega za 
programe športa 90.300 EUR, za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov 10.850 EUR, za javna 
dela v športu 38.388 EUR ter za investicije in investicijsko vzdrževanje v športne objekte in površine 
1.034.390 EUR. Sredstva za izvajanje LPŠ so v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 
zagotovljena po proračunskih postavkah v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne 
aktivnosti, 0603 Dejavnost občinske uprave in 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, kot je 
prikazano v tabeli 1.  
 
Tabela 1: Razdelitev sredstev za šport po vsebini in višini (so)financiranja                                                                    

v EUR                                                                                                       

Vrste odhodkov Proračunska  Plan 

 postavka 2018 

A.    TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI :  139.538,00 

1.  Programi športa  90.300,00 

     Promocijske množične športne prireditve 18043 7.500,00 

     Strokovno izobraževanje v športu 18044 1.400,00 

     Šport v vrtcih in šolah – predšolska mladina  18045 1.100,00 

     Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina 18046 8.900,00 

     Šport v društvih – kakovostni šport 18047 50.000,00 

     Šport v društvih – rekreacija  18049 21.400,00 

   

2.  Vzdrževanje in upravljanje objektov za šport  10.850,00 

     Vzdrževanje Športnega parka Šmarje in drugih športnih površin 180520 850,00 

     Upravljanje športnih dvoran 180522 10.000,00 

   

3.  Javna dela v športu  38.388,00 

     Plače delavcev javnih del v športu 060073 37.388,00 

     Materialni stroški javnih del v športu 0600943 1.000,00 

   

B.    INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI :  1.034.390,00 

1.  Vlaganja v športne objekte in površine  1.034.390,00 

     Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov površin 180542 54.390,00 

     Kopališče Šmarje pri Jelšah 180545 672.000,00 

     Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ 1901003 6.500,00 

     Izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan 1901004 301.500,00 

   

SKUPAJ  1.173.928,00 
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Sredstva za delovanje Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (športni del) so 
opredeljena v poglavju IV. 
  

III. 
Občina Šmarje pri Jelšah bo v okviru LPŠ sofinancirala programe in projekte (po posameznih 
proračunskih postavkah) kot je navedeno v nadaljevanju: 
 
18043 Promocijske množične športne prireditve 
Občina Šmarje pri Jelšah bo sofinancirala materialne stroške organiziranih športnih prireditev 
(organiziranih športnih srečanj in tekmovanj na podlagi 72. člena zakona o športu): državne, 
medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, 
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Sofinancirane 
bodo predvsem odmevnejše in množičnejše športne prireditve. Sredstva v višini 7.500 EUR bomo 
razdelili na podlagi javnega razpisa. 
 
18044 Strokovno izobraževanje v športu 
Na ravni lokalne skupnosti bomo sofinancirali izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu v višini 1.400 EUR. Sredstva bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. Še 
posebej bomo podpirali usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitev ustrezne 
usposobljenosti in licence.  
 
18045 Šport v vrtcih in šolah – predšolska mladina  
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti 
bomo sofinancirali naslednje programe (Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok): 
- Mali sonček (opis pod 18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina), 
- Naučimo se plavati (opis pod 18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina), 
- Ciciban planinec (opis pod 18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina), 
- druge 60-urne programe. 
Sredstva v višini 1.100 EUR bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. 
 
18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina 
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki 
obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Sofinancirali bomo 
naslednje programe (Prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok): 
- Zlati sonček, 
- Krpan, 
- Naučimo se plavati, 
- Mladi planinec, 
- druge 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, 
- šolska športna tekmovanja, program Hura, prosti čas. 
 
Sredstva v višini 8.900 EUR bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. 
 
Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. 
Sestavljen je iz štirih stopenj: Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti; Mali sonček – 
zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti; Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti; 
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti. Njegov namen je obogatiti program na 
področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki 
naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 
telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 
vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. 
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Športni program Zlati sonček je namenjen otrokom, starim od 6 do 8 let. Izvajajo ga osnovne šole v 
popoldanskem času, pa tudi društva ali zasebniki. Cilj programa je obogatitev otrokovega prostega 
časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program nima značilnosti tekmovanja, ampak je v 
ospredju igra. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, 
da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manjšimi znanji in sposobnostmi. 
 
Športni program Krpan je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od 9 do 11 
let. Cilj ni tekmovanje, temveč redna vadba, ki z osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem 
gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti čas. 
 
Program Naučimo se plavati je namenjen otrokom v vrtcih in v OŠ. Namen programa je povečati 
število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok.  
 
Programa Ciciban planinec in Mladi planinec sta namenjena predšolskim oz. osnovnošolskim 
otrokom. Cilj programov je vzpodbuditi predšolske oz. osnovnošolske otroke, njihove starše in 
vzgojiteljice k celoletni dejavnosti v naravi, saj se tam odpirajo čudovite možnosti gibanja, igranja, 
doživljanja, raziskovanja in spoznavanja narave. 
 
Šolska športna tekmovanja in prireditve so nadgradnja rednega pouka in so namenjena učencem, 
vključenim v redni proces treniranja, pa tudi vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še ni ena od 
življenjskih vrednot. 
 
Program Hura, prosti čas je namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in 
med počitnicami preživeti na športnih površinah in v družbi svojih vrstnikov. 
 
18047 Šport v društvih – kakovostni šport 
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih 
športnikov. Na podlagi Nacionalnega programa športa v kakovostni šport sodijo priprave in 
tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih 
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje 
in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. Izvajalci teh programov morajo 
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna 
športna zveza v dogovoru z ministrstvom pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije - 
Združenjem športnih zvez. 
 
Občina Šmarje pri Jelšah bo sofinancirala programe usmerjene v kakovostni šport za naslednje 
skupine otrok in mladine: 
a) cicibani, cicibanke – do max 240-urni programi, 
b) mlajši dečki, mlajše deklice – do max 400-urni programi, 
c) starejši dečki, starejše deklice – do max 800-urni programi. 
d) kadeti, kadetinje – do max 1100-urni programi, 
e) mladinci, mladinke – do max 1100-urni programi. 
 
V vsaki športni panogi se bo sofinancirala največ ena vadbena skupina otrok znotraj starostne 
skupine (ločeno po spolu), razen za skupine cicibanov, kjer se bodo upoštevale tudi mlajše skupine, 
vendar skupno do max 240 ur. Sredstva v višini 50.000 EUR bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. 
 
Članskim ekipam kakovostnega športa Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja samo brezplačno uporabo 
športnega objekta (na podlagi 71. člena Zakona o športu), programom športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni šport (programi navedeni pod točkami od a do e) pa bomo 
sofinancirali strokovni kader in materialne stroške v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju 
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športa v Občini Šmarje pri Jelšah ter zagotavljali brezplačno uporabo športnega objekta na podlagi 
71. člena Zakona o športu. 
 
18049 Šport v društvih – rekreacija  
V Občini Šmarje pri Jelšah želimo povečevati število športno aktivnih občanov. Rekreativni šport 
pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in spodbuja ustvarjalnost. Občina 
želi spodbujati predvsem max 80-urne programe rekreacije. Za rekreacijo v športnih društvih bomo 
na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v višini 21.400 EUR. Sredstva bomo razdelili na podlagi 
javnega razpisa. Od tega zneska bomo 16.300 EUR namenili za sofinanciranje programov športnih 
društev ter 5.100 EUR za sofinanciranje uporabe športnega objekta (športne dvorane).  
 
Društvo bodo pridobila finančna sredstva za sofinanciranje programov: 
- za polnoletne člane društva s plačano članarino, oziroma za registrirane igralce, 
- za obseg programa dela društva, ki bo jasno razviden iz predloženega programa dela društva. 
 
180520 Vzdrževanje Športnega parka Šmarje pri Jelšah in drugih športnih površin 
Občina Šmarje pri Jelšah je do konca leta 2017 upravljala in vzdrževala Športni park Šmarje pri Jelšah, 
z letom 2018 pa bo to nalogo prevzel Javni zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Za 
urejanje igralne površine glavnega nogometnega igrišča in delno pomožnega nogometnega igrišča bo 
zavod predvidoma sklenil pogodbo z zunanjim izvajalcem na podlagi Zakona o javnem naročanju – 
ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15). Za pomoč pri upravljanju in vzdrževanju celotnega športnega parka 
(nogometno igrišče s pripadajočim garderobnim objektom ter rekreativni del športnega parka) bo 
predvidoma zaposlen javni delavec iz programa javnih del, ki ga zagotavlja Občina Šmarje pri Jelšah. 
Delavec bo opravljal razna dela v okviru športnega parka. Garderobni objekt obsega nekaj manj kot 
500 m2 notranjih površin in preko 500 sedežev (pokrite tribune).  V okviru te postavke se pokriva tudi 
vzdrževanje pomožnega nogometnega igrišča, ki je bilo zgrajeno v letu 2010 severno od atletske 
steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah. Za pomoč pri upravljanju in vzdrževanju površin (pomožnega 
nogometnega igrišča, atletske steze in ostalih športnih površin severno od OŠ) v popoldanskem času 
bo predvidoma zaposlen delavec iz programa javnih del. Pod to postavko se zagotavljajo tudi 
sredstva za sofinanciranje vzdrževanja drugih športnih površin in objektov, ki so v glavnem pri 
podružničnih šolah.  
 
Potrebna sredstva za upravljanje in vzdrževanje športnega parka Šmarje pri Jelšah, za vzdrževanje 
pomožne nogometne površine pri OŠ Šmarje ter za sofinanciranje vzdrževanja drugih športnih 
površin so Zavodu TŠM zagotovljena v okviru proračunske postavke 14017 – Delovanje Zavoda za 
turizem, šport in mladino, in sicer v okviru Oddelka za gospodarstvo v višini 22.000 EUR. Od tega 
zneska odpade največ na tekoče vzdrževanje športnega parka Šmarje pri Jelšah, predvsem igralne 
površine nogometnega igrišča (košnja trave, dosejevanje, gnojenje, rahljanje,…) in sicer v znesku 
okoli 10.000 EUR (skupaj z vzdrževanjem pomožnega nogometnega igrišča), večji strošek 
predstavljajo še stroški ogrevanja in priprave tople vode (cca 1.300 EUR), porabe električne energije 
(prostore garderobnega objekta delno ogrevamo na klime) cca 2.200 EUR, vode in komunalnih 
storitev (zalivanje igrišča, garderobni objekt) cca 2.100 EUR, ipd. 
 
V okviru proračunske postavke 180520 Vzdrževanje Športnega parka Šmarje pri Jelšah in drugih 
športnih površin v letu 2018 je 850 EUR namenjenih za plačilo računov za mesec november in 
december 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. 
 
180520 Upravljanje športnih dvoran 
Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena OŠ Šmarje pri Jelšah za plačilo stroškov ogrevanja, vode, 
elektrike, čiščenja vzdrževanja, popravil in drugih stroškom, ki nastajajo v zvezi z upravljanjem in 
vzdrževanjem športnih dvoran (Šmarje pri Jelšah in Šentvid pri Grobelnem) v času, ko sta telovadnici 
namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport in kakovostnemu športu. 
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 Upravljanje športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah   
Športno dvorano Šmarje pri Jelšah upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Zavodom 
TŠM (od 1.1.2018 dalje) in občino. V dopoldanskem času uporabljajo športno dvorano učenci OŠ 
Šmarje pri Jelšah, v popoldanskem času pa dvorano uporabljajo športna društva in drugi uporabniki. 
Dvorana je občasno v uporabi za tekme, turnirje in prireditve tudi ob sobotah in nedeljah. Za pomoč 
pri upravljanju in vzdrževanju športne dvorane bo občina zagotavljala delavca preko programa javnih 
del. Občina Šmarje pri Jelšah bo naročnik in izvajalec javnega dela in bo tudi zagotavljala zahtevani 
delež sredstev za izvedbo programa javnih del iz sredstev proračuna občine. Uporabniki (razen 
programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport in programi kakovostnega 
športa) bodo uporabo prostorov športne dvorane plačevali v skladu s cenikom, ki ga je sprejel 
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah. Ob koncu leta šola pripravi poročilo o prihodkih in odhodkih 
športne dvorane. 
 
Upravljanje telovadnice Šentvid pri Grobelnem 
S pričetkom šolskega leta 2010/11 je bila predana v uporabo telovadnica pri POŠ Šentvid pri 
Grobelnem v skupni velikosti 635 m2. Telovadnico upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v 
sodelovanju z Zavodom TŠM (od 1.1.2018 dalje) in občino. V dopoldanskem času jo uporabljajo otroci 
Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, enote Ciciban Šentvid pri Grobelnem in učenci POŠ Šentvid pri 
Grobelnem. V popoldanskem in večernem času pa je na razpolago zunanjim uporabnikom. 
Uporabniki (razen programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport) bodo 
uporabo prostorov plačevali v skladu s cenikom. Cene uporabe športne dvorane so bile določene s 
sklepom, ki ga je sprejel Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah. Za pomoč pri upravljanju in 
vzdrževanju telovadnice bo občina zagotavljala delavca preko programa javnih del. Občina Šmarje pri 
Jelšah bo naročnik in izvajalec javnega dela in bo tudi zagotavljala zahtevani delež sredstev za izvedbo 
programa javnih del iz sredstev proračuna občine. Ob koncu leta šola pripravi poročilo o prihodkih in 
odhodkih telovadnice. 
 
180542 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin 
Za investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje športnega parka Šmarje pri Jelšah ter športnih 
površin in objektov, ki so v glavnem pri podružničnih šolah in jih poleg šol uporabljajo še krajevna 
športna društva in lokalno prebivalstvo je planiranih 8.800 EUR. V letu 2018 nameravamo del 
sredstev (cca 4.500 EUR) nameniti za nakup mivke in še nekaj opreme za igrišče za odbojko na mivki, 
ki ga nameravajo izgraditi v sklopu Večnamenske športne površine Tinsko tamkajšnje društvo in 
krajevna skupnost. Del sredstev (cca 3.700 EUR) želimo nameniti tudi za sofinanciranje dokupa mivke 
na igriščih za odbojko na mivki na Sladki Gori in v Mestinju, ki ju urejajo člani tamkajšnjih športnih 
društev, del sredstev (cca 600 EUR) pa nameniti za vsakoletni dokup tenisita za tenis igrišča v 
Jelšingradu. 
 
Operacija Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih 
Občine Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah smo se z operacijo Ureditev športno rekreacijskih površin v 
urbanih središčih prijavili na javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje 
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega 
razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, cilj 4.1.2. vzpostavitev pogojev za aktiven 
življenjski slog. S strani organa upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko smo prejeli pozitiven sklep, ki 
ga mora potrditi še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru operacije nameravamo 
v športnem parku Šmarje pri Jelšah postaviti "street workout orodje" (nakup, montaža in vgradnja 
opreme za zunanji fitnes na igrišču in postavitev plezalnega balvana) in izgraditi kolopark oz. 
"pumptrack". Vrednost investicije v občini Šmarje pri Jelšah znaša 45.590 EUR, od tega bi naj prejeli 
29.895 EUR sredstev ESSR (projekt LAS). 
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180545 - Kopališče Šmarje pri Jelšah 
Predmet projekta je izgradnja manjšega bazenskega kopališča (klasično oz. konvencionalno kopališče) 
s spremljevalnim servisnim objektom in dodatnimi površinami za odbojko na mivki (dva igrišča). V 
spremljevalnem objektu so predvideni servisni prostori za kopalce (garderobe, sanitarije in tuši), 
recepcija ob vhodu, prostor za prvo pomoč, prostor za bazensko tehniko in gostinski lokal (bar 
okrepčevalnica). 
 
Predvidena bazenska ploščad je pravokotne oblike, znotraj katere se nahajata večji plavalni bazen 
(velikosti 409 m2), manjši otroški bazen (velikosti 94,5 m2) in območje z igrali za otroke. Na bazenski 
ploščadi bo okrog bazenov zagotovljena osnovna površina za razmestitev ležalnikov in senčnikov, ob 
ploščadi pa še zelene površine za ležanje. 
 
V letu 2018 nameravamo pridobiti gradbeno dovoljenje, dokončati projektno dokumentacijo (PZI) in 
če bo mogoče pričeti z izgradnjo kopališča. Ocenjena finančna konstrukcija v letu 2018: dokončanje 
projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje 22.000 EUR, izgradnja kopališča ter igrišča za 
odbojko na mivki 635.000 EUR in strokovni nadzor pri gradnji 15.000 EUR, skupaj 672.000 EUR. 
 
1901003 - Izgradnja manjših telovadnic pri POŠ 
Na tej postavki se planirajo sredstva v višini 6.500 EUR za izdelavo idejnega projekta (IDP) z oceno 
investicije in izdelavo DIIP-a za izgradnjo manjše telovadnice pri POŠ Zibika ter za pridobitev 
geotehničnega poročila za izgradnjo manjše telovadnice pri POŠ Mestinje. Osnovo za izgradnjo obeh 
telovadnic predstavlja že izdelana vsa projektna dokumentacija za telovadnico pri POŠ Sveti Štefan. 
Želja je, da bi bile vse tri telovadnice čim bolj podobne po notranjem tlorisu, različna bi bila samo 
umestitev v prostor. S pridobljenimi projekti bo dana tudi možnost prijave projektov na ustrezne 
razpise za sofinanciranje investicij. 
 
1901004 - izgradnja telovadnice pri POŠ Sv. Štefan 
Predmet investicije je izgradnja telovadnice kot prizidek k POŠ Sveti Štefan tlorisne športne površine 
velikosti 240,20 m2, dimenzije 12X20m ter skupne površine 378,84 m2. Telovadnica bo omogočala 
izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Sveti Štefan in otrok vključenih v vrtec tamkajšnjih dveh 
dislociranih oddelkov vrtca, tamkajšnjim prebivalcem ter društvom in klubom pa bo nudila prostorske 
možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bomo mogoče 
organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve. 
 
Telovadnico bo mogoče uporabljati predvsem za naslednje športne vsebine: 
- igra med dvema ognjema za katero se uporablja odbojkarsko igrišče šolski program; 
- odbojka (dimenzije igrišča 18x9); 
- košarka na en koš (dodatni koši za mini košarko); 
- badminton; 
- nogomet na en gol ter mini nogomet (se uporabijo črte odbojkarskega igrišča). 
 
S strani Eko sklada je predvideno sofinanciranje investicije v višini 118.904 EUR (nepovratne finančne 
spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega 
pomena), s strani Fundacije za šport 2017 pa sofinanciranje investicije v skupni višini 67.123 EUR (od 
tega 28.016 EUR v letu 2017, 19.064 EUR v letu 2018 in 20.052 EUR v letu 2019). 
 
V letu 2018 načrtujemo dokončanje izgradnje skoraj nič-energijske telovadnice, kar pomeni, da bo 
telovadnica, ko bo zgrajena, potrebovala minimalno količino energije za ogrevanje. Za dokončanje 
investicije je potrebno v letu 2018 zagotoviti še 301.500 EUR finančnih sredstev (261.000 za 
dokončanje gradnje, 32.500 nakup opreme, za strokovni nadzor pri gradnji še 5.000 EUR in za druge 
stroške dokončanja investicije in njene predaje v uporabo še 3.000 EUR). 
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060073 Plače delavcev javnih del v športu 
Občina Šmarje pri Jelšah je naročnik in izvajalec javnega dela na področju športa za tri osebe (od tega 
ena oseba s statusom invalida) preko programa javnih del in tudi zagotavlja zahtevani delež sredstev 
za izvedbo programa javnih del (plače, regres, prispevki, dopust,…) iz sredstev proračuna občine. 
Posamezen delavec je vključen v program v obsegu 40 ur tedensko. S pomočjo delavcev, ki bodo 
zaposleni preko programov javnih del občina tako kot v preteklih letih pomaga upravljati in nadzirati 
Športno dvorano pri OŠ Šmarje pri Jelšah (ob popoldnevih), telovadnico pri POŠ Šentvid pri 
Grobelnem (ob popoldnevih), Športni park Šmarje pri Jelšah in športne površine severno od OŠ 
Šmarje pri Jelšah. Za plače in ostale prejemke javnih delavcev so planirana sredstva v višini 37.388 
EUR, od tega zneska bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje predvidoma refundiral sredstva v 
višini 65% za stroške plač ter stroške za malico in potne stroške (oz. 95% v za program zaposlitve 
invalida), občina pa bo prispevala razliko v višini 35% za stroške plač (oz. 5% v primeru programa 
zaposlitve invalida) in regres za letni dopust.   
 
0600943 Materialni stroški javnih del v športu 
Za delovno opremo in druge materialne stroške javnih delavcev bo občina zagotovila sredstva v 
skupni višini 1.000 EUR. 
 

IV.  
Novoustanovljenemu Javnemu zavodu za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah se bodo v letu 
2018 zagotavljala finančna sredstva za področje športa v okviru proračunske postavke 14017 – 
Delovanje Zavoda za turizem, šport in mladino, in sicer v okviru Oddelka za gospodarstvo. 
 
V okviru te postavke se bodo zagotavljala sredstva predvsem: 
- za upravljanje in vzdrževanje Športnega parka Šmarje pri Jelšah, za vzdrževanje pomožne 
nogometne površine pri OŠ Šmarje pri Jelšah in za sofinanciranje vzdrževanja drugih športnih površin 
(22.000 EUR); 
- za stroške zaposlitve vzdrževalca športne infrastrukture, ki bo skrbel predvsem za upravljanje 
športnih površin in dvoran (18.000 EUR).  
 

V. 
Letni program športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 začne veljati naslednji dan od objave na 
spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.  
 
 
Številka: 0321-0007/2017-8 
Šmarje pri Jelšah, dne 20. 12. 2017 
 
 
 

 
Župan: 

Stanislav ŠKET 
 


