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UVOD 

 

Pred nami je dokument, ki obravnava strateške usmeritve za razvoj športa v 
Občini Hrpelje - Kozina. Temelji na dosedanjih dejavnostih in usmeritvah 
razvoja športa za lokalne skupnosti. Z dokumentom želimo v prvi vrsti 
poenostaviti razsežnost pojmovanja in razumevanja športa, nato pa 
nadgraditi z vizijo razvoja in strateškimi cilji. Šport predstavlja med področno 
povezovanje in vključevanje vseh družbenih struktur, ki so za delo, življenje in 
zdravje človeka pomembne in nezamenljive. 

Šport¹ je specifična dejavnost, saj vključuje na eni strani tekme, tekmovalni 
rezultat, nivo tekmovanja, konkurenčnost, število pasivnih udeležencev 
(gledalcev) in vse izide in rezultate v zvezi s tem; na drugi strani pa je šport 
temeljni dejavnik zdravja in eden poglavitnih elementov preventive in 
preprečevanja bolezni. Šport in zdravje hodita z roko v roki, zato je šport 
pomemben kazalnik razvoja sodobne družbe. Vse pogosteje je pomemben 
element v tržnem gospodarstvu, saj so šport in športniki odlični promotorji kraja 
in lokalne skupnosti, iz katere izhajajo. In na tem mestu moramo omeniti tudi 
povezovanje športa in turizma, kar je ena od pomembnih točk strategije 
razvoja v našem kraju, tako športnega kot turističnega. 

Poleg tega živimo informacijsko dobo, ko robotizacija in mehanizacija vse bolj 
razbremenjujeta človeka in ga istočasno navajata na sedeči način življenja. 
Posledično ostaja ljudem več prostega časa in manj telesno napornega dela. 
Telesna aktivnost, bodisi v potrebi za zdravjem kot kurativa ali v potrebi 
ohranjevanja telesne in duševne vzdržljivosti kot preventiva, postaja v 
današnjih 'turbolentnih' časih izrednega, če ne ključnega pomena. Poleg 
tega pa je sredstvo za druženje, sproščanje in širitev socialne mreže.     

Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva sodelovanje vseh 
deležnikov: posameznikov, družin, vrtca, šole, društev, športne zveze in 
občine, v sodelovanju z drugimi sektorji. 

Skupaj s članicami športne zveze, športniki, športnimi delavci in prostovoljci 
bomo poskušali ustvarjati čim boljše pogoje za razvoj športa. Ob tem bo 
izrednega pomena tudi odziv lokalne skupnosti in vseh prebivalcev, predvsem 
pa občine, brez pomoči in podpore katere se šport ne bo mogel razviti tako, 
kot bi se sicer lahko. 

 

¹Kaj je šport? Svet Evrope je v Evropski listini o športu leta 1992 šport opredelil kot vse 
oblike telesne aktivnosti, ki so s priložnostnim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene 
k izražanju ali izboljševanju telesne vzdržljivosti, k duševnemu blagostanju in k 
oblikovanju družbenih odnosov ter pridobivanju rezultatov na tekmovanjih na vseh 
ravneh. 
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1 IZHODIŠČA 
 
 

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE 

Zakonodaja s področja športa in povezana s športom: 
− Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98) in poznejši 
− Nacionalni program športa 2014 - 23 z Izvedbenim načrtom   
− Bela knjiga o športu v EU (podpisal jo je Jose Manuel Baroso, predsednik 

EK, dne 11. julija 2007; http://ec.europa.eu/sport/index_en.html)  
− Akcijski program EU na področju športa "Pierre de Coubertin" (je 

sestavni del Bele knjige)  
− Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11)  
− Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 100/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 21/06 odločba US in 14/07 ZSPDPO) in poznejši  
− Statut Občine Hrpelje - Kozina 

 
Druge podlage: 

− Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Hrpelje - Kozina (Ur. l. RS 87/2001) 

− Strategija Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 2014 
- 2023 (17.12.2013) 

− Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 (področje športa) 
− Letni program športa (pripravila občina za posamezno leto) 

 

Priloga 1 natančneje razlaga usmeritve za delovanje in udejanjanje NPŠ  

 
1.2 METODOLOŠKA IZHODIŠČA 

Ena bistvenih prvin uspešnosti v vsaki dejavnosti je načrtovanje dejavnosti, 
oziroma načrtovanje ciljev in spremljanje njihovih uresničitev.  

V procesu strateškega načrtovanja moramo odgovoriti na tri temeljna  
vprašanja: Å "Zakaj organizacija obstaja v nekem okolju in kaj je torej njen 
osnovni namen oziroma poslanstvo?", Ç "Kaj mora organizacija narediti, da bi 
čim bolje uresničevala svoj namen, torej kaj je njena vizija in kaj so strateški 
cilji?" in É "Kako bo vizijo in strateške cilje uveljavila in uresničila poslanstvo 
organizacije?" (Kolar, 2012, str. 1). 

V pripravo strateškega načrta tako štejemo opredelitev poslanstva (namena), 
vrednot, strateško analizo (aktualno stanje), določitev vizije in strateških ciljev s 
kazalniki ter ukrepe za izvedbo načrtovanih strategij. Vsekakor se je potrebno 
zavedati, da bo prihodnost lahko prinesla tudi nekatere spremembe, ki jih ob 
pripravi tega dokumenta ni možno predvideti, zato je potrebo ob nenehnem 
spremljanju izvajanja skrbeti tudi za morebitne popravke oziroma dopolnitve 
strategije. 

http://ec.europa.eu/sport/index_en.html
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Strateško obdobje, določeno s tem dokumentom, je štiriletno obdobje, ki 
sovpada z mandatom sedanjega vodenja Športne zveze in občine. Poskušali 
pa se bomo z vizijo navezati na desetletno obdobje, ki sovpada z obdobjem 
temeljnih strateških dokumentov razvoja športa v Republiki Sloveniji, iz katerih 
tudi izhajajo tako priložnosti kot nevarnosti bodočega razvoja športa v 
lokalnem okolju. 

Dokument se zaključi na ravni ukrepov oz. strategij, relacijami med 
organizacijami v športu ter odgovornimi deležniki za izvedbo strategije, zato je 
za njegovo uveljavljanje poglavitnega pomena priprava vsakoletnih 
izvedbenih dokumentov, ki jih predstavljajo: 

− letni delovni načrti - programi dela članic zveze in  
− letna poročila o delu športne zveze (ŠZ),  

ki morajo služiti kot temeljni dokument spremljanja načrta. 

To je naloga športne zveze, v podpori občine, ki mora biti izvedena in 
potrjena na predsedstvu ŠZ in sprejemu na Občinskem svetu. 

 

1.3 POSLANSTVO 

S strategijo razvoja športa organizirana civilna (športna) sfera želi postaviti 
trdne temelje za nadaljnji razvoj športa na našem območju za prihajajoče 
obdobje. Pri tem želimo postaviti jasne povezave z lokalno skupnostjo in 
pridobiti podporo občinskih organov.   

Dokument hkrati izraža javni interes v športu, ki ga bodo udejanjali izvajalci 
letnega programa športa in sicer športna društva, športna zveza, vrtec, šola, 
krajevne skupnosti in ostali zainteresirani, z jasnim ciljem - s športom soustvariti 
optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev. 

Pri tem pa je dolžnost Občine Hrpelje - Kozina da ob podpori in sofinanciranju 
programov športa, izgradnji in vzdrževanju športnih objektov upošteva 
naslednja načela športne politike: 

- množičnost: športna rekreacija mora biti enakopravno dostopna za vse 
občane; 

- konkurenčnost: pestrost pri ponudbi športnih panog omogoča udejstvovanje 
vsakega posameznika; 

- kvaliteta: spodbujanje tekmovalnega športa v panogah, ki so pomembne na 
lokalni in državni ravni ter v relevantnem mednarodnem okolju; 

- družabnost: šport je pomemben način ustvarjalnega preživljanja prostega 
časa za številne občane; 

- odličnost: šport je pomembna oblika ustvarjalnosti tudi skozi podobo občine; 
- urbanost: brez razvitega športnega spodbujanja in navijaštva si je težko 

zamisliti utrip sodobne občine; 
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- identiteta: prepoznavnost občine se z odmevnimi športnimi dosežki poveča; 
- ekonomski učinek: učinki se pričakujejo na področju turizma do športnih in 

ob športnih naložbah. 
 

1.4 ŠPORTNA ZVEZA 

Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina (ŠZOHK) je bila ustanovljena leta 1998 
in je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnih društev, ki na 
območju Občine Hrpelje - Kozina delujejo na področju športa ali so kako 
drugače povezana s tem področjem. 

Namen zveze je udejanjanje interesov svojih članic - javnega interesa v lokalni 
skupnosti, opredeljenega z Letnim programom športa. Pri tem ni odveč 
omeniti, da država Slovenija in športna sfera spodbujata ustanavljanje in 
delovanje športnih zvez, saj se tako najbolje zagotavlja kakovostne pogoje in 
programe za dejavnosti športa v občini ter prispeva k dostopnosti športne 
rekreacije za zdrav način življenja. Pri tem pa je nujen zagotoviti: 

1. učinkovito, gospodarno upravljanje športnih objektov za razvoj športne 
infrastrukture; 

2. skrb za uresničevanje Nacionalnega programa športa (NPŠ) skozi Letni 
program športa (LPŠ) občine za posamezno leto ter za obravnavo in 
sprejem na občinskem svetu. 

Športna zveza je krovna organizacija športa v lokalni skupnosti (trenutno 
povezuje 14 športnih društev), kar udejanja skozi: 

− skrb za razvoj osnovnih organizacij športa - športnih društev; 
− usklajevanje pogojev za razvoj športa na lokalnem nivoju; 
− partnerstvo lokalni skupnosti pri usklajevanju lokalne športne politike; 
− povezovanje različnih strok (mladina, otroško varstvo, šolstvo, zdravstvo, 

kultura, turizem…); 
− skrb za spoštovanje strpnosti in fair playa v vseh pojavnih oblikah športa; 
− promocijo prostovoljstva; 
− vključenost v krovne državne organizacije. 

Ni odveč omeniti, da od ustanovitve obstajajo potrebe in želje po usmeritvah 
in načrtih športne zveze, da postane enakopraven partner pri razpravi o 
pomembnih odločitvah v zvezi z razvojem športa, ki jih sprejema in odloča 
občina.  

 

1.5 VREDNOTE 

ŠZOHK spoštuje in strmi k zagotavljanju in spoštovanju najvišje vrednote 
človeka: zdravje. 
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Nadalje strmi 
k vzdrževanju 
in spoštovanju  
vrednot  
OKS - ZSZ. 
 
 
 
Pri tem pa 
spodbuja vse 
deležnike k 
udejanjanju 
naslednjih 
vrednot: 

 
− Inovativnost - nenehno spremljanje aktualnih dogajanj in pridobivanje 

informacij o trendih v športu, vseživljenjskem učenju, pri delu z mladimi in v 
sorodnih ter mejnih dejavnostih kot so otroško varstvo, šolstvo, zdravstvo, 
zaposlovanje ipd. 

− Fleksibilnost - prilagoditev dejavnosti glede na čas, prostor in potrebe, 
odzivnost. 

− Partnerstvo - sodelovanje z organizacijami za hitrejše in boljše delovanje, 
sinergija. 

− Preventivno razmišljanje in delovanje. 
− Medsebojno spoštovanje. 
− Svoboda pri delu. 
− Napaka oziroma odstopanje je vir za dodatno izobraževanje in izboljševanje. 
− Znanje - izobražen in motiviran posameznik je osnova za dobro delo, najbolje 

se obrestuje naložba v znanje. 
− Medsebojna pomoč. 
− Ne dominantnost do zainteresirane javnosti, ne podrejenost do plačnika 

storitev. 

 

1.6 ODGOVORNOST DELEŽNIKOV 

Posameznik 
se vedno bolj zaveda, kako koristno je ukvarjanje s športom - zdrav življenjski 
slog, ne glede na spol, starost, letni čas, socialni status in pojavno obliko 
športa (organizirano - neorganizirano, rekreativno - tekmovalno itd.). Tako je 
vedno več ljudi vključenih v enega od načinov aktivnega preživljanja 
prostega časa v okviru različnih vrst in oblik športnih dejavnosti. 

Družina  
vse bolj prevzema odgovornost in finančno breme za udeležence v športu pri 
skupnem načinu preživljanja prostega časa. 

VREDNOTE 
OKS-ZŠZ

FAIR PLAY

ODLIČNOST

SOLIDARNOST

ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI 

SLOG
TRADICIJA

TRAJNOSTNI 
RAZVOJ IN 

SKRB ZA 
OKOLJE

PROSTOVOLJ-
STVO
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Vrtec in šola 
s športno izobraževalnimi programi neposredno in preko šolske športne 
dejavnosti spodbujata gibalno dejavnost otrok in mladine, zagotavljata 
strokovno vodenje in izvedbo učnih programov, pri čemer se zagotavlja 
pogoje za vadbo (v telovadnici in na odprtih - zunanjih športnih objektih).  

Športna društva 
so v občinah osnovni nosilci športne dejavnosti na področju rekreacije in 
kakovostnega tekmovalnega športa. Povezujejo se z vsemi dejavniki, ki imajo 
interes delovanja na področju športa, spodbujajo vključevanje občanov v 
društva in nastajanje novih interesnih združenj.  

Športna zveza  
združuje športna društva v občini, zato želi, kot krovna športna organizacija v 
lokalni sredini, ostati enakovreden partner državi in postaviti tak odnos tudi z 
lokalno skupnostjo, ko se obravnava zastopanje interesov športa. 
 
Lokalna skupnost - občina (ob pomoči države): 
nosi odgovornost za pripravo in ustvarjanje pogojev za izvajanje športnih 
programov v občini. Z LPŠ zagotavlja sofinanciranje osnovnih materialnih 
pogojev za izvedbo športnih vsebin - programov športnih društev, športne 
zveze, za vzdrževanje športnih in urejenosti športnih objektov in izvedbo 
investicij v športne objekte v lasti občine. 

 

2 ANALIZA STANJA 
 

Podlaga za analizo: 

− Poročilo predsednika 2006 - 2010. 
 

− Dokument 'Šport v občini Hrpelje - Kozina, Stanje in možnosti', pripravljen  
decembra 2009, za obdobje 2010 - 14. 
 

− Letni program športa, ki ga za vsako koledarsko leto pripravi občina. 
Plan ni strateško ali razvojno usmerjen, saj zastavljenih usmeritev in ciljev 
ne spremlja in evalvira; program je iz leta v leto enak; ni pripravljen na 
osnovi izhodišč stanja športa v občini.  

Pred pripravo analize stanja smo naredili še SWOT² analizo športa v Občini 
Hrpelje - Kozina. 

²Kaj je SWOT analiza? SWOT (kratica za Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
analiza je ena od najpogostejših in najpopularnejših poslovnih analiz, ki nudi izhodišče za 
nadgrajevanje prednosti, odpravljanje slabosti, izkoriščanje priložnosti ter izogibanje 
nevarnostim. 
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2.1 SWOT ANALIZA PODROČJA ŠPORTA V OBČINI HRPELJE - KOZINA 

PREDNOSTI 

tradicija športa 

visoka zavest občanov o pomenu športa 

veliko število izobraženih kadrov s področja 
športa 

dober kadrovski potencial (športniki, trenerji, 
učitelji športne vzgoje ipd.) 

urejeno financiranje obratovanja športnih 
objektov 

 

SLABOSTI 

večletno pomanjkanje skupne vizije in 
strategije 

slaba naklonjenost politike športu 

nekonkurenčnost in slaba finančna 
situacija športnih društev 

nizko sofinanciranje programov športa 
(glede na delež za investicije in glede na 
delež proračuna) 

nizka stopnja športne kulture 

slaba ponudba interesnih programov 
športa otrok in mladine 

slaba športna infrastruktura  

neustrezno upravljanje športnih objektov 
(ni celovitega upravljanja športnih 
objektov na enem mestu) 

PRILOŽNOSTI 

spodbujanje zasebne ponudbe na področju 
rekreativnega športa 

spodbujanje javno zasebnega partnerstva 
(investicije v športne objekte) 

vključevanje v turistične programe in razvoj 
športa v povezavi s turizmom 

vključevanje v zdravstvene programe 

spodbujanje mladih k prostovoljnemu delu v 
društvih 

sodelovanje v projektih države in EU 

naravne danosti  

razpisi na državni in evropski ravni 

potencialni kader v športni zvezi, usmerjen v 
razvoj športa na lokalni ravni 

NEVARNOSTI 

nezainteresiranost mladih za prostovoljno 
delo v društvih 

nezainteresiranost otrok in mladih za šport 

pomanjkanje podjetij, ki so pripravljena 
vlagati v kakovostni šport in športno 
rekreacijo zaposlenih 

ni ustrezno in transparentno ovrednotena 
prednostna športna panoga oz. ni 
prednostne športne panoge 
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 2.2 ŠPORTNE PANOGE IN ŠPORTNI PROGRAMI V OBČINI 

 2.2.1 Športne panoge 

Opis velja za prostočasne dejavnosti, brez obveznega šolskega programa, ki so del 
letnega programa, ne enkratne akcije in posamezni dogodki/športne prireditve. 

Športne panoge Spol Športni programi  Način vključevanja 
individualne kolektivne M Ž športna 

vzgoja 
kakovostni 

šport 
rekreacija organizirano * ne-

organizirano 
AEROBIKA   ü   ü ü  
 BALINANJE ü ü ü ü ü ü  
KOLESARJENJE  ü ü   ü ü ü 
 MALI 

NOGOMET 
ü    ü ü  

 NOGOMET ü ü** ü ü ü ü  
NORDIJSKA 
HOJA 

 ü ü   ü ü  

PLANINSTVO  ü ü ü  ü ü  
PLES  ü ü ü     
 ROKOMET ü ü ü ü  ü  
ROLKANJE  ü ü   ü ü  
SMUČANJE  ü ü   ü ü  
TEK  ü ü   ü  ü 
TWIRLING   ü ü   ü  
VARNA VADBA   ü   ü ü  
* organizira društvo/klub/skupina 
**možnost za deklice v sklopu Šole nogometa 
 

Izven občine se naši prebivalci udeležujejo še: tenis Hrušica, košarka, plezanje 
in borilne veščine Divača, …  

 

 2.2.2 Športni programi 

V Občini Hrpelje - Kozina se po Letnem programu športa 2013 in 2014 izvajajo 
in sofinancirajo naslednji športni programi:  

2.2.2.1 PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE    

2.2.2.1.1 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA (sofinancira se v deležu 10% 
vrednosti razpisa) zajema programe za:   

a) predšolske otroke: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 
60-urni programi (športna šola). V programe in tečaje se letno vključuje 10 - 20 
predšolskih otrok.  

b) šoloobvezne otroke: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni 
programi (športna šola) ter Šolska športna tekmovanja. V programe je 
vključenih preko 120 otrok.  

c) mladino in študente z namenom izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja 
psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanja negativnih vplivov sodobnega 
življenja, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja 
človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.   
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d) otrok in mladine s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne 
integracije in vključevanja v vsakdanje življenje. V programe je vključenih 5 - 
10 otrok.  

2.2.2.1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (kakovostni šport se sofinancira v 
deležu 80% vrednosti razpisa, vrhunski v deležu 4 %)  
 

Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarja okoli 200 - 230 otrok, 
mladine in odraslih, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova 
državnega prvaka, mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev.  
 

a) športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: sem 
spadajo programi v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in 
interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem 
obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost, rezultat je le eno od meril 
uspešnega dela s športniki.   

b) v kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa 
in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.   

c) vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.     

2.2.2.2 ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT INVALIDOV (sofinancira se v 
deležu 4% vrednosti razpisa)   

Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, 
tedenskega in letnega prostega časa odraslih. V programe je vključenih okoli 500 
posameznikov. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar 
zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno 
aktivnost se sofinancira iz občinskega proračuna do 80 ur strokovnega kadra/skupino 
za občane, starejše od 65 let in do 80 ur najemnine objekta/skupino. Sofinancirajo se 
tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska 
tekmovanja na nivoju občine.      

Programi za šport invalidov so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.      

2.2.2.3 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU (sofinancira se v 
deležu 2 % vrednosti razpisa)  

Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih 
prireditev, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijski sistem na 
področju športa ter raziskovalno in založniško dejavnost. Pretežni del sredstev se 
namenja za udeležbo na prireditvah oz. organizacijo prireditev, katere imajo učinek 
na razvoj in promocijo športa v Občini Hrpelje - Kozina ter izobraževanju, 
usposabljanju strokovnih kadrov v društvih. 
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2.3 JAVNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE LPŠ V OBČINI 

Slika predstavlja razporeditev javnih sredstev za izvajanje športa v Občini 
Hrpelje - Kozina od 2007 - 2014, brez leta 2012, ker ni javno dostopnih 
podatkov. 

 
Slika 1:  Financiranje Letnega programa športa, 2007 - 2014, Občina Hrpelje - Kozina

  
Pod imenom "društva" so financirani programi športa. Kratica ŠD nadomešča 
"Športno Dvorano". Pod "ostalo" je bilo v letu 2008 kar nekaj načrtovanih investicij, kot 
je nadstrešek balinarskega igrišča v Hrpeljah, dokumentacija in podobno.  

 
Slika 2: Financiranje društev in njihovih programov, 2007 - 14, Občina Hrpelje - Kozina 
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Prikazano je financiranje programov in investicij v športne objekte in dvorano 
za leta od 2007 do 2014 (brez 2012).   

 
Slika 3:   Financiranje programov in investicij, 2007 - 2014, Občina Hrpelje - Kozina 
 
 

Prikazano je razmerje deleža, namenjenega programom športa in društvom 
ter delež, namenjen investicijam (v večini v športno dvorano).  

 

 
Slika 4:   Razmerje višine sredstev, namenjenih programom in investicijam, 2007 - 2014, 

Občina Hrpelje - Kozina 
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Nacionalni program usmerja v spremembe v razmerju financiranja programov 
proti investicijam. Poleg tega je nujno zagotoviti različne vire financiranja, saj 
je usmeritev, da se šport financira iz javnih sredstev, lokalne skupnosti in 
sredstev Fundacije za šport. 

Povprečna sprejemljiva in priporočljiva višina sofinanciranih sredstev iz 
občinskega proračuna je okoli 70 EUR/prebivalca. Cilj NPŠ do leta 2023 je 100 
EUR/prebivalca. 

V letu 2014 je bilo iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina za šport namenjenih 
142.671 EUR, kar pomeni slabih 35 EUR/prebivalca naše občine.  

Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da se je zadnja investicija zgodila 
2008, ko se je uredilo igrišče z umetno travo.  
 
 
 

 
Slika 5: Financiranje športa v EUR, 2007 - 14, Občina Hrpelje - Kozina  
 

Na koncu je prikazano financiranje v številkah (EUR).  

Skupaj je občina od leta 2007 do 2014, brez 2012, torej v sedmih letih iz 
proračuna namenila 543.760 EUR za športne programe, torej za društva po 
razpisu ter 906.206 EUR za investicije in vzdrževanje športne dvorane in športnih 
objektov, brez novih gradenj, kar pomeni skupaj 1.449.966 EUR. 

 

 



STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI HRPELJE - KOZINA 

 

 
     

St
ra

n1
5 

2.4 IZVAJALCI LPŠ 

Izvajalce športnih programov lahko razdelimo v tri skupine. V prvi so javni 
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (vrtci, šole). V drugi so izvajalci, ki so 
ustanovljeni na osnovi civilne iniciative in v glavnem predstavljajo interesna 
združenja (društva, zveze), ki so ustanovljena po Zakonu o društvih in delujejo 
na neprofitni osnovi. V tretji pa so ponudniki športnih storitev, ki delujejo na 
tržni osnovi. 

Razlike med njimi so predvsem v virih financiranja. Javni zavodi so financirani 
iz državnega in občinskega proračuna, medtem ko prejemajo društva le del 
potrebnih sredstev za svoje delovanje iz občinskega proračuna, ostala 
sredstva si morajo zagotoviti z lastno dejavnostjo.  

Šport za vse in tekmovalni šport sta v Občini Hrpelje - Kozina organizirana 
izključno na društvenih temeljih. 

 

2.4.1 Šolska športna dejavnost  
 
Športno vzgojo osnovnošolskih otrok izvaja Osnovna šola Dragomirja Benčiča - 
Brkina, Hrpelje. Interesno šolsko športno dejavnost je šola prepustila športnim 
društvom v občini. 

Interesne šolske dejavnosti so organizirane v društvih, kjer se izvaja balinanje, 
nogomet - dečki in rokomet - dečki in deklice. Vodi se planinski krožek. 

V šolskih prostorih se izvaja še hip-hop ples, twirling. 

Druge športne interesne dejavnosti učenci obiskujejo v sosednjih krajih in 
občinah.   

V občini nimamo srednje šole, torej je organizacija in izvedba interesnih šolskih 
in obšolskih dejavnosti srednješolcev težje izvedljiva.  

Mladina je vključena v športno vzgojo, če je vključena v kakovostni šport in 
sicer za fante balinanje, nogomet in rokomet, za dekleta rokomet. 

Priloga 2 natančneje razlaga organizacijo šolskih interesnih dejavnosti  

 

2.4.2 Športna zveza Občine Hrpelje - Kozina (ŠZOHK)   
 
ŠZOHK združuje in povezuje športna društva, predvsem pa zagovarja in 
uresničuje skupne interese. 

Od štirih podpisnic soglasja o ustanovitvi Športne zveze Občine Hrpelje - 
Kozina leta 1998 do danes je številka narasla za 3 in pol krat. Več članic 
pomeni več športnih programov in več prebivalcev, ki se s športom in 
rekreacijo ukvarjajo. 
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Slika 6: Naraščanje števila društev v 
ŠZOHK od ustanovitve do 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Več programov pomeni višji delež financiranja društev, oziroma povečanje 
razmerja v primerjavi z investicijami. 

Poglejmo si še višino sredstev, ki jih je letno namenila občina iz proračuna za 
delovanje in za programe ŠZOHK. ŠZOHK ni nikoli pridobivala sredstev iz drugih 
virov ali iz pridobitne dejavnosti. Zadnji mandat se zveza ni prijavila na javne 
razpise s svojim programom, namenili so ji le sredstva za delovanje (leta 2012 
pa niti teh sredstev niso prejeli). 
 

 
Slika 7:  Financiranje ŠZOHK v EUR, 2007 - 14, Občina Hrpelje - Kozina 
 

2.4.3 Športna društva v ŠZOHK in njihova dejavnost 
 
Programe in naloge naših članic lahko razdelimo na: 

- Športna rekreacija  
∼ Šport za vse 
∼ Ostale oblike rekreacije in zdravega načina življenja v občini (niso 

predmet financiranja iz LPŠ) 
- Kakovostni/tekmovalni šport 
- Šolski šport - interesni športni programi otrok in mladine (OM)  
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Dejavnost športnih društev v Občini Hrpelje - Kozina  
 
DRUŠTVO KAKOVOSTNI/TEKMOVALNI 

ŠPORT 
INTERESNI 
ŠPORTNI 
PROGRAMI OM 

ŠPORTNA REKREACIJA 

 
BALINARSKI 
KLUB JADRAN 
HRPELJE - 
KOZINA 
 
 

Članski ekipi BK JADRAN Hrpelje 
- Kozina in BK GRADNA GIK 
Obrov tekmujeta v II. državni 
ligi- zahod.  

Mladinci tekmujejo v mladinski 
državni ligi.  

V Območni balinarski ligi OBZ 
Sežana nastopajo BK GRADNA 
Obrov in BK SUDEST Gradišče. 

V Ženski balinarski ligi OBZ 
Sežana nastopa ekipa BK 
JADRAN H-K. 

Vsako leto prirejajo in se 
udeležujejo vrsto turnirjev z 
mednarodno udeležbo (>12 
ekip). En turnir organizira ženska 
ekipa BK JADRAN H-K. 

2014 so bila izvedena  
tekmovanja v organizaciji OBZ 
Sežana: v Hrpeljah - člani/ 
bližanje in zbijanje v krog; 
ženske/igra posamezno 
(enojke); v Obrovu - člani/igra 
dvojic. 

 Problematika je v 
pomanjkanju prostorov, saj 
imamo v občini le odprta in 
eno pokrito balinišče. 
Rekreativno balina 15 
moških ekip s 6 do 10 člani 
in ena ženska ekipa z 10 
članicami. 

Vaške balinarske ekipe 
vsako poletje prirejajo več 
turnirjev z udeležbo 8 do 10 
ekip. Sodelujoče oziroma 
ekipe, ki prirejajo turnirje, so: 
Gradišica, Javorje, Obrov, 
Gradišče, Materija, Vrhpolje 
ter ekipe iz sosednjih občin. 

 
BALINARSKI 
KLUB GRADNA 
OBROV 
 
 

 

 
BALINARSKI 
KLUB SUDEST 
GRADIŠČE 

 

DRUŠTVO 
ROKOMETNIH 
SODNIKOV H-K 

člana sta rokometna sodnika 
svetovnega slovesa 

  

JADRALNI KLUB 
AURORA 

 Šola jadranja  

NOGOMETNI 
KLUB JADRAN 
HRPELJE - 
KOZINA 

V sezoni 2014/15 z vsemi 
mlajšimi selekcijami U-9, U-11, U-
13 in U-15 združeni z NK 
Železničar Divača (NK Jadran 
Železničar). Uspehi mlajših 
selekcij so obetavni.  
V zimskem času potekajo 
treningi za vsako selekcijo 3x 
tedensko, od tega 2x v Divači. 
Članska ekipa tekmuje v EPNL. 

V šoli 1x 
tedensko in v 
vrtcu 1 x 
tedensko 
poteka Šola 
nogometa 

 

PLANINSKO 
DRUŠTVO 
BRKINI 

  Osnovna dejavnost je 
pohodništvo, planinarjenje 
in kolesarska sekcija. 
Organizirajo in vodijo 
pohode, oglede kulturnih in 
naravnih znamenitosti, 
planinske ture v visokogorje 
za svoje člane in lokalno 
skupnost.  
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Kolesarska sekcija organizira 
in vodi razne kolesarske ture 
in izlete. 

PLANINSKO 
DRUŠTVO 
SLAVNIK 

 Ciciban 
planinec 
Planinski krožek 

organizirajo redne pohode 
in aktivnosti za lokalne 
pohodnike  

ROKOMETNI 
KLUB JADRAN 
2009 HRPELJE - 
KOZINA 

tekmujejo z vsemi mlajšimi 
selekcijami 
mlajši dečki državni prvaki v 
sezoni 2013/14 
članska ekipa v II.B ligi 

mini rokomet - 
dečki 

Redno celoletno vadbo 
izvajajo veterani: 
rekreativna skupina goji 
košarko, rokomet in 
nogomet. 

ŠPORTNO 
DRUŠTVO 
BRKINSKI 

  V novembru 2014 1. 
smučarski sejem rabljene in 
nove opreme v občini. V 
smučarski sezoni 14/15 Ski 
opening, 6 smučarskih 
izletov, zimovanje z uvedbo 
Šole smučanja oziroma 
individualnih tečajev 
smučanja ter zaključek 
sezone ali  Ski ending. 

ŠPORTNO 
DRUŠTVO 
JADRAN 
BLUEMARINE 
HRPELJE - 
KOZINA 

tekmujejo z vsemi mlajšimi 
selekcijami 
članska skupina se bori za 
preboj v I. ligo 

mini rokomet - 
deklice 

 

ŠPORTNO 
DRUŠTVO TATRE 

  organizacija vaških športno - 
rekreativnih prireditev 

ŠPORTNO 
REKRACIJSKO 
DRUŠTVO 
VRHPOLJE 

 organizirajo 
počitniški tabor 
za otroke 
 

Zelo razvite rekreativne in 
vadbene skupine Športa za 
vse; vključeni v projekt 
Zdravo društvo. Organizirajo 
zimsko nogometno ligo. 
Vodijo rekreacijo Varna 
vadba ABC za ženske, 
Nordijsko hojo. Balinarska 
ekipa Vrhpolje je letos 
tekmovala v Kraški 
rekreacijski ligi ter v 
konkurenci devetih ekip 
osvojila 1. mesto. 
Organizirajo tradicionalno 
Vrhpoljado in nogometni 
turnir. 

 
Pomemben kazalnik stanja in razvoja športa je delež prebivalstva, ki se redno 
ukvarja s športom (telesno dejavnostjo). Dokument 'Šport v občini Hrpelje - 
Kozina, Stanje in možnosti' navaja naslednje podatke: 

- občasno je telesno aktivnih 5 % prebivalcev; 
- redno 8,3 %, od tega 2,1 % na področju rekreacije in 6,1 % v 

kakovostnem/tekmovalnem športu. 
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Zbrani podatki izključno iz članstva društev ne dajejo realnega stanja. Tovrstno 
oceno lahko dobimo z anketno analizo referenčnega vzorca prebivalcev. 

Približno oceno smo dobili iz anketnega vprašalnika v projektu Živimo zdravo 
(2012/13).  

Zaključne ocene analize s področja telesne dejavnosti: 

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije naj bo odrasla oseba 
telesno dejavna vsaj 30 minut pet dni v tednu in sicer na način, da se oznoji in 
poviša srčni utrip. Takih je bilo med našimi anketirancev kar 24 %.  

14 % jih je telesno aktivnih vsaj 30 minut tri do petkrat tedensko, kar ima na 
zdravje in telesno počutje še pozitivne učinke. 

45 % jih je telesno aktivnih enkrat do tri krat tedensko.  

17 % jih ni telesno aktivnih.  

Slaba polovica anketiranih (40 %) je zadovoljnih s svojo fizično zmogljivostjo in 
stanjem telesa, med tem, ko jih kar 47 % ni zadovoljnih, 20 % pa jih ne ve ali so 
zadovoljni ali ne. 

 

Ostale oblike rekreacije in zdravega načina življenja v občini 

Redno telovadbo izvaja Koronarno društvo. Redno poteka aerobika ter 
vadbene skupine, organizirane v vaških krajevnih skupnostih. 

Športno prostovoljno društvo vodi športne igre pozimi v telovadnici, v toplejših 
mesecih pa tečaje rolkanja. 

Začelo je z delovanjem smučarsko društvo, ki svojim članom omogoča 
udeležbo na smučarskih izletih z manjšimi stroški (skupina). 

 
2.5 ŠPORTNI OBJEKTI 

Športna infrastruktura je nedvomno eden temeljnih pogojev za doseganje 
rezultatov na področju športa. Pod tem razumemo zlasti športne objekte, ki jih 
športniki uporabljajo za vsakdanje delo, rekreativni športniki pa za vse oblike 
rekreacije - organizirane in neorganizirane.  

Strateški cilji Nacionalnega programa športa na področju športnih objektov in 
površin za šport v naravi so usmerjeni v učinkovito izrabo mreže športnih 
objektov, njeno izpopolnjevanje in gospodarno ravnanje. Iz Letnega 
programa športa (LPŠ) se sofinancira posodabljanje in investicijsko 
posodabljanje obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi ter 
novogradnjo športnih objektov, pri tem je poudarek na povezovanje z drugimi 
družbenimi področji in zasebnim sektorjem pri gradnji in uporabi športnih 
objektov. 
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Ni zanemarljivo dejstvo, da redno vzdrževanje ni predmet sofinanciranja LPŠ. 
Predmet pri sofinanciranju iz LPŠ imajo vadbeni športni objekti in površine za 
šport v naravi, ki so brezplačno dostopne vsem.    

Pregled športnih objektov je iz zadnjega popisa stanja (2009), opravljenega 
na ŠZOHK, z nekaj spremembami. 

HRPELJE 
Športna dvorana 44x24 parket 
Rokometno igrišče 42x23 masa 
Košarkarsko igrišče 20x12 asfalt 
Balinišče 4-stezno 30x15 asfalt, pesek 
Igrišče z umetno travo 40x20 umetna trava 
KRVAVI POTOK 
Nogometno igrišče 101x62 trava 
Garderobe in spremljajoči prostori   
HOTIČNA 
Igrišče za mali nogomet 60x30 trava 
Balinišče 5-stezno  28x19 pesek 
OCIZLA in BREZOVICA 
Igrišče za mali nogomet - 2x 40x20 trava 
GRADIŠČE1 in MATERIJA2 in OBROV3 
Večnamenska plošča - 3x 36x201 

40x202, 3 
asfalt 

Balinišče - 3x 30x8 (2-stezno) 1 

30x52 
pesek 

PREŠNICA1 in TATRE2 
Večnamenska plošča - 2x 40x201 

18x122 
asfalt 

VRHPOLJE 
Igrišče za mali nogomet 40x30 trava 
Odbojkarsko igrišče 18x9 mivka 
Balinišče 2-stezno   
GRADIŠICA 
Balinišče 25x4 pesek 
JAVORJE 
Igrišče za košarko   
Balinišče   
 

Zaključna ocena analize 

Na podlagi prikazane analize - stanja ne moremo oceniti, kaj od zastavljenih 
ciljev/načrtov do leta 2014 smo dosegli/realizirali in kaj nismo in zakaj ne.  

Nujno pa bi bilo pogledati, kdo so izvajalci zastavljenih ciljev in če so skladni z 
načrtovanimi nalogami in programi društev.  
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REALIZACIJA CILJEV IN NALOG NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2014  

Lestvica ocene realizacije: "realizirano" - 5, "delno realizirano" - 3 in "nerealizirano" - 0 
 

športna vzgoja zagotoviti stabilno sofinanciranje programov 
interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do 
srednješolske mladine 

3 
 

 povečati ponudbo na tem področju 0 
športna 
rekreacija 

povečati število sodelujočih v programih športne 
rekreacije 

3 

 omogočiti dostopnost športnih programov čim 
širšemu krogu občanov v centru in na podeželju 

0 

kakovostni šport vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki 
izpolnjujejo pogoje omogočiti sodelovanje v 
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez 

0 

 dodatno podpirati kakovost s tem, da del 
sredstev pridobijo klubi za svoje člane s 
kategorizacijo športnika državnega ali 
mladinskega razreda 

0 

 klubom in društvom, ki nastopajo v rednem 
tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno 
uporabo objektov 

3 

vrhunski šport pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih 
vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju 
njihovih programov in s tem vrhunskim 
športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo 

0 

razvojne in 
strokovne naloge 

zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših 
športnih prireditev in programov 

3 

 zagotavljati promocijo  športa in rekreacije kot 
zdravega načina preživljanja prostega časa v 
občinskem glasilu in z raznimi aktivnostmi 
namenjenimi vsem občanom 

3 

športni objekti zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za 
vse organizirane programe športa 

3 

 urediti stabilen način sofinanciranja uporabe 
telovadnice za programe v javnem interesu in s 
tem definirati pogoje za izvajanje teh programov 

0 

 nadaljevati s prenovo športne dvorane 0 
      Povprečna ocena realizacije ciljev: 1-2 

 

REALIZACIJA 'STANJE IN MOŽNOSTI' 2010 - 14 

Poglejmo cilje in naloge, ki jih je ŠZOHK zbrala v dokumentu 'Šport v Občini 
Hrpelje - Kozina, Stanje in možnosti' in kaj od načrtovanega je bilo realizirano 
in kaj je ostalo še nerealizirano, kar lahko smiselno vključimo v nadaljnje delo - 
vizijo in cilje. 
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BALINANJE Izgradnja zaprte dvorane  NE 

Pokrito balinišče Obrov 
ŠPORTNA DVORANA Prenova sanitarij DA 
 Zamenjava radiatorjev DA 
 Razsvetljava NE 
 Beljenje DA 
 Zamenjava tapisona NE 
 Brušenje in lakiranje parketa NE 
 Nabava semaforja DA 
NOGOMET Igrišče z umetno travo DA 
 Nogometno igrišče/športni park NE 
   
PREDLOG PRIORITETNEGA VRSTNEGA REDA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA 
VZDRŽEVANJA 
 Obdobje uresničitve Ocena stroškov 
ŠPORTNA DVORANA 2010-14 250.000 
POKRITO BALINIŠČE Ni razvidno 300.000 
NOGOMETNO IGRIŠČE Ni razvidno 500.000 
 

Ocena realizacije: 

I Glavnina sredstev se porabi za vzdrževanje, obnovo in tekoče stroške 
obratovanja športne dvorane 
 

II Vse načrtovane investicije - novogradnje v športno infrastrukturo (iz 
javnih sredstev) so nerealizirane (npr. prvi pisni opomnik za balinarsko 
dvorano je datiran 29.09.2009) 
 
 

3 VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI 
 

Pred nami je predstavljena vizija in cilji, ki so seveda predlogi, s katerimi bi v 
naslednjem obdobju realizirali programe in aktivnosti, ki bi pripeljale do 
doseganja strateških ciljev na področju športa. 

Splošno lahko potrdimo, da brez spremljanja in evalvacije realizacije, učinkov 
in rezultatov ne moremo strateško načrtovati in zastaviti učinkovitih 
programov, ki bodo usmerjeni v cilj. 

Pri načrtovanju strategije razvoja športa za naslednje obdobje nam je in bo 
kot osnova služil novi Nacionalni program športa v RS in Strategija OKS ZŠZ 
(oba dokumenta sta naravnana na obdobje 2014-2023), tradicija kraja in 
športnih panog ter hotenja naših ljudi, ki se ukvarjajo s športom.   
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3.1 VIZIJA  

Športna zveza namerava v prihodnje nenehno slediti smernicam na področju 
dejavnosti zveze in njenih članic ter se prilagajati novostim in zahtevam. V 
zvezi želimo prispevati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju in prodoru z 
izvajanjem programov športa v lokalnem okolju, pa tudi v Sloveniji.    

Odnos športne zveze do uporabnikov storitev - članic in športno rekreativnih 
posameznikov in skupin, bo temeljil na preglednosti in dolgoročnosti 
medsebojnega sodelovanja.  

Pri tem pričakujemo podporo občine, občinske uprave in občinskega sveta, 
skupni dialog in ustvarjanje sinergije razvoja, kot zgled članicam in drugim 
sektorjem, pa tudi občinskim zvezam in športnim okoljem izven naše občine in 
ne nazadnje: upoštevanje usmeritev in smernic Nacionalnega programa 
športa in ostalih zakonskih določil.  

Pri doseganju dolgoročnih ciljev bomo dali velik pomen znanju in pridobivanju 
izkušenj.   

 

3.2 CILJI, STRATEŠKE USMERITVE IN KAZALNIKI   

 

TEMELJNI CILJI:  

 
I. skladen razvoj športa in športnih panog v lokalnem okolju,   

II. vzdrževanje doseženega nivoja financiranja športa v lokalni skupnosti,  

III. povečati delež športno aktivnih v lokalni skupnosti,  

IV. smiselno povečati število športnih društev oziroma izvajalcev LPŠ,  

V. povečati število strokovnih delavcev v športu,  

VI. obdržati število ekip in športnikov v tekmovalnih sistemih,   

VII. obdržati in nadgrajevati nivo obnov, vzdrževanja in upravljanja športnih 

objektov, predvsem pa skrbno načrtovati realizacijo prepotrebnih 

novogradenj, 

VIII. povečati prepoznavnost športa v lokalnem in širšem okolju,  

IX. umestiti  bogato športno dediščino v lokalno okolje in  

X. podpirati vse aktivnosti, ki doprinesejo k trajnostnemu razvoju športa. 
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STRATEŠKE USMERITVE in KAZALNIKI: 

 

1. Krepitev vloge civilne športne sfere   
S strategijo razvoja športa na lokalni ravni še posebej želimo doseči krepitev vloge 
civilne športne sfere v lokalni skupnosti, saj so športna društva in zveza tiste 
organizacije, ki dajejo športu vsebino in brez njih športa ne bi bilo.    

Kazalniki:  
- število vključenih posameznikov in civilnih organizacij v procese 

odločanja (Komisija LPŠ, Občinski svet, …),   
- število javnih pooblastil za športno zvezo,   
- število srečanj z nosilci javnih funkcij,   
- število aktivnih vključitev v civilni dialog pri postopku usklajevanja 

in sprejemanja planov, pravnih aktov in drugih predpisov 
povezanih s športom.   
 

2. Financiranje športa  
Pri vsakoletnem določanju globala sredstev namenjenih za izvajanje vsebin LPŠ je 
potrebno najprej slediti vsebini, ki se bo izvajala, šele nato pa finančnim navodilom 
načrtovanja javnih sredstev za izvajanje LPŠ.   

Kazalnika:  
- višina sredstev za sofinanciranje programov športa in sicer za 

športna društva in športno zvezo,  
- število sprememb in dopolnitev Meril za sofinanciranje letnih 

programov športa v lokalni skupnosti.   
 

3. Šport otrok in mladine   
3.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine   
Zajema otroke in mladino, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme nacionalnih 
panožnih športnih zvez.   

Kazalniki:  
- število programov za predšolske otroke,  
- število pripravljenih in izvedenih šolskih športnih tekmovanj v 

izbranih moštvenih in posamičnih športnih panogah, 
- število vključenih športnih društev v priprave na šolska športna 

tekmovanja, 
- uvrstitev vsaj ene šolske ekipe ali posameznika v državni polfinale 

ali finale šolskih športnih tekmovanj,  
- število sodelovanj pri izvajanju športnih aktivnosti za otroke in 

mladino s posebnimi potrebami,  
- število pripravljenih in izvedenih programov med pouka prostimi 

dnevi.   
 
 



STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI HRPELJE - KOZINA 

 

 
     

St
ra

n2
5 

3.2 Šport otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (do U-18/21) 

Kazalniki:  
- število občinskih panožnih športnih šol v različnih športnih 

panogah,  
- dosežki v moštvenih - ekipnih športnih panogah,  
- dosežki v posameznih - individualnih športnih panogah,  
- število osvojenih medalj na državnih tekmovanjih,   
- število osvojenih medalj na mednarodnih tekmovanjih,   
- število izvedenih športnih tekmovanj za otroke in mladino s 

posebnimi potrebami (regijska in državna tekmovanja ter 
specialna olimpijada),  

- vsaj en kategorizirani športniki mladinskega razreda v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov 
v RS OKS-ZŠZ.   

 
4. Športna rekreacija - šport za vse  

Nadgrajevanje vpeljanih in že tradicionalnih športnih prireditev in tekmovalnih 
sistemov: občinske in medobčinske lige v malem nogometu, balinanju, z dodajanjem 
novih športnih panog: npr. namizni tenis, odbojka na mivki; zimske in poletne športno-
rekreativne igre s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju skozi šport (družine, 
šport starostnikov/veterani).   

Kazalniki:  
- število organizacij, ki izvajajo športno rekreativne programe,   
- število akcij ozaveščanja pomena športa za zdrav življenjski slog,  
- število aktivnosti (programov, prireditev, akcij) za 

starostnike/veterane,  
- število prireditev in akcij za oživitev gibalnih aktivnosti v delovnem 

okolju (podjetjih),  
- število udeležencev v programih športne rekreacije,   
- število športno-rekreativnih prireditev.    

 
5. Šport invalidov   

Na področju športa invalidov je nujno pregledati stanje in morebitne potrebe 
podpreti ter spodbujati integracije invalidov v redne športne programe in aktivnosti.   

Kazalnika:  
- pregled stanja - invalidi, njihove potrebe, ter število 

posameznikov, ki se ukvarjajo s športom invalidov, (vključitev v 
športno zvezo) in  

- realizacija sredstev, namenjenih sofinanciranju športa invalidov.   
 

6. Kakovostni (tekmovalni) šport   
Kazalniki (člani/članice): 

- dosežki v moštvenih - ekipnih športnih panogah,  
- dosežki v posameznih - individualnih športnih panogah,  
- število osvojenih medalj na državnih tekmovanjih,   
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- število osvojenih medalj na mednarodnih tekmovanjih,   
- število trenerjev, zaposlenih v panožnih športnih šolah na 

nacionalni in/ali lokalni ravni,   
- vsaj en kategoriziran športnik državnega razreda v skladu s Pogoji, 

pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS 
OKS-ZŠZ. 

  
7. Športne prireditve  

Spodbujanje k organiziranju in izvajanju športnih prireditev v obliki lig, enkratnih 
tekmovanj, propagandnih akcij za popularizacijo športa ter ostalih športnih prireditev 
na občinski, medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni.   

Kazalniki:  
- višina sofinanciranja že tradicionalnih in novih športnih prireditev v 

izvedbi izvajalcev LPŠ,  
- vsakoletna razglasitev športnice, športnika, mladih športnikov, 

športnih ekip leta,  
- število športnih organizacij, ki izvajajo športne prireditve.   

 
8. Delovanje športne zveze  

Za izvedbo strategije je poleg športnih društev in lokalne skupnosti ključna športna 
zveza, ki mora nenehno skrbeti tudi za izboljšanje prepoznavnosti in stremeti k 
izvajanju poslanstva in vizije.   

Kazalniki:  
- višina sofinanciranja za delovanje športne zveze ((ne)stabilnost 

(so)financiranja),   
- višina skupnih prihodkov ŠZ (razmerje prihodkov in primerjava iz 

prejšnjih let: višina prihodkov iz javnih virov, iz tržne dejavnosti, iz 
javnih razpisov), 

- število vključenih športnih organizacij v športno zvezo,   
- število programov, ki jih športna zveza izvaja skupaj s članicami,  
- število usklajevalnih sestankov članic športne zveze,  
- število objav v medijih,   
- mnenje ciljnih javnosti o prepoznavnosti ŠZ,  
- mnenje koristnikov storitev o delovanju športne zveze z vidika 

zagotavljanja podpore članicam športne zveze,  
- vključitev v sistem pridobitve certifikata kakovosti delovanja.    

 
9.  Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 

športu  
Spodbujanje strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
volonterskih (amaterskih) strokovnih delavcev v športnih društvih tako med 
strokovnjaki (vaditelji, trenerji), kakor tudi med aktivnimi člani (igralci).   

Kazalniki:  
- višina sofinanciranja izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja (obnavljanje licenc) strokovnih delavcev v 
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športu, ki delujejo v športnih društvih in organizacijah, ki so izvajalci 
LPŠ,  

- število kadra z ustrezno usposobljenostjo na področju športa, ki 
delujejo v športnih organizacijah članicah športne zveze,  

- letno izobraziti oziroma usposobiti vsaj po enega strokovnega 
delavca 1., 2. in/ali 3. stopnje ter sprotno izvajanje pridobivanja 
licenc (izpopolnjevanje).   

 
10.  Športni objekti - novogradnje, obnove, vzdrževanje in upravljanje 

športne infrastrukture  
Pri novogradnjah športnih objektov je nujno upoštevanje dejstva, da ti morajo biti 
dostopni vsem kategorijam občanov in občank. Objekti za kakovostni in vrhunski 
šport pa morajo nujno slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog (standardi 
in normativi). Zavzemali se bomo za spoštovanje Okoljevarstvenega in 
naravovarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ, z zavezo, da bomo izvajalci športnih 
programov odgovorno skrbeli za varovanje okolja in prispevali k trajnostnemu 
razvoju.   

Kazalniki:  
- sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja javnih športnih 

objektov,  
- celovita obnova športne dvorane (razsvetljava, lakiranje parketa, 

novi goli)  
- celovita ureditev dokumentacije Športno-rekreacijskega centra z 

načrtovanjem postopnih izgradenj objektov v centru, glede na 
prioritete in zmožnosti: balinarska dvorana, nogometno igrišče, 

- umestitev in postavitev "fitnesa na prostem" ali trim steze v občini,  
- gradnja sanitarij in ali slačilnic pri igrišču z umetno travo,  
- ureditev atletske steze pri OŠ,  
- nabava manjkajoče ali dotrajane specifične športne opreme za 

različne športne panoge (blazine, mize za namizni tenis, semaforji 
ipd.), 

- urediti trženje reklamnih prostorov ob in v športnih objektih in  
- vzpostaviti celovito upravljanje in vzdrževanje javnih športnih 

objektov.   
 

11.  Športni turizem  
Ustvarjanje pogojev za pospeševanje športnega turizma pri nas s poudarkom na 
skupnem pristopu k zagotavljanju namestitvenih kapacitet za obiskovalce.   

Kazalniki:  
- število usklajevalni sestankov s predstavniki turizma in športa,  
- vzpostavitev informacijske točke za športni turizem,  
- število aktivnosti za promocijo razpoložljivih športno/turističnih 

destinacij v lokalni skupnosti, za aktivno preživljanje 
dopusta/izletov/letovanj,  

- višina sredstev za posodabljanje športno - turističneinfrastrukture.  
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3.3 UKREPI ZA IZVEDBO CILJEV STRATEGIJE   

Da bi postavljene strateške cilje dosegli, bo potrebno nenehno izvajanje 
zaznanih ukrepov znotraj postavljenih ciljev. Ukrepi, ki so nanizani v 
nadaljevanju se prepletajo skozi več ciljev, zato se nekateri pojavljajo večkrat.   

1. Krepitev vloge civilne športne sfere  
Ukrepi:   

1. vodenje civilnega dialoga med športnimi organizacijami,   
2. zavzemanje za skladen razvoj športa in športnih panog,  
3. smiselno povečevanje števila športnih društev in aktivnih članov. (to 

pomeni: večjo ponudbo športnih programov oziroma večje število 
športno aktivnih prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost ter 
pripadnost posameznika športu.),  

4. krepitev vloge civilne športne sfere v lokalni skupnosti,  
5. sodelovanje športne stroke - predstavnikov športne zveze, pri 

oblikovanju vseh, za šport pomembnih dokumentov in odločitev, 
6. razvoj športne stroke in sistema organiziranosti športa v lokalni skupnosti,   
7. spoštovanje športne dediščine lokalnega okolja - umestitev in ohranitev 

zgodovine športa oziroma največjih dosežkov povezanih s športom,  
8. sodelovanje s krovnimi športnimi organizacijami v državi in kandidiranje 

v organe krovne športne organizacije ter v druge organizacije 
pomembne za šport,   

9. promocija prostovoljnega dela v športu,  
10. izmenjava primerov dobrih praks športnih društev iz različnih okolij.    

 
2. Financiranje športa  

Ukrepi:   
1. vzdrževanje doseženega nivoja financiranja športa v lokalni skupnosti, 

sredstva za šport naj dosežejo vsaj državno povprečje; to znaša 3,5% 
proračuna občine, brez investicij v športno infrastrukturo,  

2. sodelovanje pri zagotavljanju sredstev iz javnih in drugih virov,   
3. zagotavljanje javnih finančnih sredstev za naloge, ki jih športna društva 

in športna zveza izvajajo v javnem interesu,  
4. prilagajanje oziroma dograjevanje sistema sofinanciranja letnih 

programov športa na podlagi Meril za sofinanciranje letnih programov 
športa v lokalni skupnosti.   

 
3. Šport otrok in mladine  

Ukrepi:   
1. spodbujanje k uveljavljanju pozitivnih vrednot in fair-playa v športu, 
2. ozaveščanje o škodljivih učinkih uporabe nedovoljenih poživil v športu 

(anti doping),  
3. ozaveščanje o nesprejemljivosti zlorab pri športnih stavah,  
4. organiziranje in izvajanje šolskih športnih tekmovanj, plavalnih tečajev…,  
5. uvajanje programa Zdrav življenjski slog v osnovno šolo,  
6. izvajanje programov Mali in Zlati sonček ter Krpan v vrtcu in osnovni šoli, 
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7. sodelovanje in dogovarjanje z lokalno zdravstveno službo o izvajanju 
preventivnih zdravstvenih pregledov za športnike (predhodni za vse 
registrirane športnike in letni za kategorizirane športnike).    

 
4. Športna rekreacija - šport za vse  

Ukrepi:   
1. razvoj programov za različne ciljne skupine (predšolski, šoloobvezni, 

mladi, člani, veterani in starostniki),  
2. spodbujanje k medgeneracijskemu sodelovanju skozi šport,  
3. spodbujanje družin k športnim aktivnostim,  
4. spodbujanje oživitve gibalnih aktivnosti v delovnem okolju (podjetjih),  
5. uporaba narave kot največjega vadbenega prostora ali športne 

površine,   
6. razvoj novih storitev (športne prireditve, srečanja, obletnice, seminarji 

ipd.) v notranjem in zunanjem okolju,   
7. povezovanje športnih in zdravstvenih organizacij pri izvajanju 

programov športne rekreacije ne glede na spol in starost,  
8. ozaveščanje ljudi o pomenu prostovoljnega dela v športu,  
9. spodbujanje k usposabljanju prostovoljcev za kakovostno izvajanje 

nalog in promocija prostovoljnega dela v športu, 
10. ustrezno vrednotenje prostovoljnega dela.   

 
5. Šport invalidov   

Ukrepi:   
1. spodbujanje integracije športa invalidov, ki so vključeni v različnih 

društvih, v športno zvezo,   
2. integracija invalidov na množične športne dogodke in prireditve,    
3. razvoj novih storitev, po posnetku stanja/potrebah.    

 
6. Kakovostni (tekmovalni) šport   

Ukrepi:   
1. spodbujanje k uveljavljanju pozitivnih vrednot in fair-playa v športu,  
2. ozaveščanje o škodljivih učinkih uporabe nedovoljenih poživil v športu 

(anti doping),  
3. ozaveščanje o nesprejemljivosti zlorab pri športnih stavah,  
4. ugotavljanje tekmovalne uspešnosti, 
5. sodelovanje in dogovarjanje z lokalno zdravstveno organizacijo o 

izvajanju preventivnih zdravstvenih pregledov za športnike (predhodni 
za vse registrirane športnike in letni za kategorizirane športnike).   

 
7. Športne prireditve 

Ukrep:  spodbujanje k uvajanju novih športnih prireditev s poudarkom na 
zabavi in druženju.   
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8. Delovanje športne zveze 
Ukrepi:   

1. krepitev ugleda in položaja športne zveze in lokalne skupnosti,  
2. razvoj in ravnanje s podobo lokalnega športa (promocija - razglasitve 

športnika leta, športne prireditve),   
3. povečati dostopnost informacij o vseh pojavnih oblikah športa, športnih 

objektih in športnih organizacijah v lokalni skupnosti z uporabo sodobnih 
informacijskih tehnologij (medmrežje - lastna spletna stran, facebook, 
twitter ipd.),  

4. razvijanje in certificiranje sodobnega sistema poslovnih procesov v 
športni zvezi, usklajenih z mednarodnim standardom kakovosti 
delovanja ISO 9001 in NVO standarda kakovosti (za nevladne 
organizacije),  

5. povečanje poudarka na kakovosti delovanja vseh izvajalcev LPŠ,  
6. ustvarjanje administrativno prijaznega okolja za izvajalce LPŠ - 

debirokratizacija športa,  
7. sodelovanje pri izdelavi tipiziranih poročil izvajalcev LPŠ - enoten 

obrazec,  
8. trajnostni vidiki v športu - usklajevanje vidikov športa s sorodnimi 

strategijami na drugih področjih v lokalni skupnosti,  
9. spremljanje izvajanja športnih programov in postavljenih strateških ciljev  
10. ugotavljanje zadovoljstva koristnikov storitev z delom športne zveze.    

 
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 

športu  
Ukrep:  povečati delež javnih sredstev za pridobitev usposobljenih 

delavcev v športu.   
 

10. Športni objekti - novogradnje, obnove, vzdrževanje in upravljanje 
športne infrastrukture  

Ukrepi:   
1. vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za programe športa, 
2. skrb za tehnološko posodabljanje obstoječih športnih objektov,   
3. sodelovanje pri pripravi lokalnih smernic za prostorsko načrtovanje z 

umeščanjem športnih objektov in naravnih površin, namenjenih športu,  
4. vpeljevanje standardov in normativov za upravljanje z javnimi športnimi 

objekti,  
5. uporaba narave kot največjega vadbenega prostora ali športne 

površine, 
6. ugotavljanje zadovoljstva koristnikov javnih športnih objektov.    

 
11. Športni turizem  

Ukrepa:   1. usklajevanje interesov športa s turizmom,  
2. celovita promocija športa in turizma doma in v tujini.   
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PREDNOSTNE NALOGE - PRIORITETE   
 
Strategijo razvoja športa bo mogoče uveljaviti postopoma, skladno z 
uspešnostjo rasti javnih sredstev, ki se namenjajo za šport na lokalni ravni in 
uspešnostjo uveljavljanja drugih ukrepov.  
 
V kolikor razpoložljiva sredstva v posameznem letu načrtovanega obdobja ne 
bodo zadoščala za udejanjanje strategije v celoti, se upošteva prednostni 
vrstni red (predlog) izvajanja ukrepov, ki se sofinancirajo skozi LPŠ.  
 
Predlog prednostnega vrstnega reda ukrepov: 
Zap.
št. 

Prva skupina Druga skupina 

1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
 

športne prireditve  

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

športna dediščina  

3 športni objekti in naravne površine za šport  
 

športni turizem 

4 športna rekreacija  
 

javno obveščanje o športu  

5 kakovostni šport  
 

IKT (Informacijsko-Komunikacijska 
Tehnologija) na področju  športa  

6 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strok. kadrov v športu  

 

7 delovanje športnih organizacij 
 

 

8 šport invalidov  
 

 

9 prijazno poslovno okolje za športne organizacije  
10 prostovoljno delo v športu  

 
 

11 trajnostni vidiki v športu 
   

 

 

3.4 OBRAZLOŽITEV GLAVNIH STRATEŠKIH SMERNIC IN VIZIJE 
 

1. Potrebno je vzpostaviti sodelovanje športne zveze z občino: vzpostaviti 
moramo primerno komunikacijo in pri tem zagotoviti komunikacijske 
poti in podeliti javna pooblastila športni zvezi (prireditev športnik Krasa in 
Brkinov, voditi razporede najemov in najemnikov športne dvorane, …); 

2. Načrtovati sofinanciranje ali delež investicijskega vzdrževanja športe 
dvorane iz drugih virov (razpis Fundacije za šport); 

3. Pregledati možnost ureditve s spremembo namembnosti ene od hal v 
Industrijski coni z lastnikom: (lastnik ali banka); urediti v športni objekt s 
parketom za uporabo v dopoldanskem času za fizioterapijo, vadbo 
upokojencev…, v popoldanskem času za trenažne procese in 
rekreacijo; urediti plezalno steno; 
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4. Urediti strategijo razvoja športnega turizma z ureditvijo površin v naravi 
za šport ter promocijo le-tega; urediti kolesarske in tekaške poti in 
promocijo le-teh; urediti trim stezo v naravi; morebitni razvoj 
adrenalinskih športov; 

5. Šport v povezavi s turizmom in naravo: gledati moramo še širše in 
povečati promocijo in prepoznavnost tekaških in kolesarskih prireditev, 
ki povezujejo šport in lepote naše občine in pokrajine; smotrno bi bilo z 
vidika turizma stopiti še korak naprej in obogatiti kulturno-turistične in 
športne prireditve z dodatno promocijo in z dodanimi vrednostmi 
povečati število udeleženih prebivalcev, tako domačih, kot tujih; 

6. Pripraviti Letni program športa skupaj s športno zvezo; 
7. Skrbno načrtovati investicije in spremeniti razmerje višine sredstev, 

namenjenih društvom - programom proti investicijam, skladno s 
programi izvajalcev športa; 

8. Urediti trženje športnih objektov: obstoječi športni objekti in aktualne 
športne prireditve bi morale biti primerne za trženje oglasnega prostora; 
tako se povrnejo stroški npr. elektrike, vode, ogrevanja ali vsaj del teh 
stroškov); 

9. ŠZOHK načrtuje razviti programe, ki jih je prijavila na razpis Fundacije za 
šport »športna lokalna/krajevna skupnost«, predstaviti športna društva 
na dnevih odprtih vrat, kjer bi se vse športne organizacije morale 
predstaviti; spodbujati programe kot so 'prometna kača' in aktivnosti ob 
Evropskem tednu mobilnosti…; 

10. Z zdravstveno službo koordiniramo projekt 'športno srce' - zdravstveno 
varstvo športnikov;  

11. Sodelovati pri visokih jubilejih v letu 2015:  
I 90 LET OD USTANOVITVE NOGOMETNEGA KLUBA kar pomeni 90 

LET ORGANIZIRANEGA ŠPORTA V OBČINI HRPELJE - KOZINA in  
II 50 LET ROKOMETA V OBČINI HRPELJE - KOZINA; 

12. Sodelovati pri organizaciji in izvedbi prireditve Športnik Krasa in Brkinov; 
13. Izvajati vse potrebne naloge, ki izhajajo iz rednega delovanja (uradne 

ure, medijske objave, seje UO, skupščine, ureditev in dopolnitev pravil in 
statutarnih dokumentov…), 

14. Urediti IKT opremo za delovanje športne zveze in športnih društev, z 
možnostjo rezervacije športnih objektov preko spleta. Živimo v času, ko 
bi urniki posameznih športnih objektov lahko bili objavljeni na 
svetovnem spletu. Na ta način bi lahko tako društva kot posamezniki 
rezervirali proste termine brez dodatnega obremenjevanja zaposlenih 
(na občini, v športni dvorani) ali prostovoljcev v športni zvezi in društvih. 

 

STRATEGIJA IMA NUJNI DEL PRILOG 1 - 4 

Priloga 1 natančneje razlaga usmeritve za delovanje in udejanjenje NPŠ 
Priloga 2 natančneje razlaga organizacijo šolskih interesnih dejavnosti 
Priloga 3 je zbirnik strateških usmeritev, kazalnikov in ukrepov s prikazom potreb po 
investicijah  
Priloga 4 našteva prijavljene projekte ŠZOHK na razpis Fundacije za šport 2015 
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ZAKLJUČEK 

 
Strategija razvoja športa je do sedaj prvi in edini, zato najpomembnejši 
dokument ravnanja krovne civilne športne organizacije s članicami v lokalni 
sredini. Športna zveza je instrument za doseganje prepoznanih in zastavljenih 
ciljev, na drugi strani pa seštevek interesov članic in koristnikov storitev. 
Ugotovili smo, kaj smo na področju športa naredili v preteklosti, kje smo, 
predvsem pa, kam hočemo in kaj bomo delali v prihodnje. 
 
Predpogoj za uspešno strategijo je nenehno vključevanje zastavljenih ciljev v 
vsakoletni program dela športne zveze, lokalne skupnosti ter dosledno 
izvajanje le-teh. 
 
Kot smo že v uvodnem delu vsebine o izhodiščih izpostavili zavedanje, da bo 
prihodnost lahko prinesla tudi nekatere spremembe, ki jih ob pripravi tega 
dokumenta ni možno predvideti, je nujno ob spremljanju izvajanja skrbeti tudi 
za morebitne popravke oziroma dopolnitve strategije. Ob tem ne bomo 
govorili o slabo zastavljenih ciljih, ali o neuspehu, ampak o korekturnih 
dopolnitvah, ki jih je pogojeval razvoj. 

Udejanjanje strategije ne bo možno brez sodelovanja izvajalcev Letnega 
programa športa in članic športne zveze ter lokalne skupnosti. 
 
Verjamemo, da strateški načrti lahko pripomorejo tudi k vzpostavitvi dialoga 
med športnimi društvi, športno zvezo in občino.  
 
S sprejemom na skupščini športne zveze, članice posvojijo strategijo in jo 
implementirajo v svojem društvenem okolju, s sprejemom na občinskem svetu 
pa se lokalna skupnost zaveže, da bo aktivno sodelovala pri zagotavljanju 
pogojev za udejanjanje tega dokumenta.   
 
Pomembno podporo našemu delu bi pridobili s poglobljeno analizo 
športnega udejstvovanja občanov in občank. 
 
To je le nekaj kamenčkov v mozaiku bogate športne dediščine, neizmerne 
želje društev po uspehu in realizaciji svojega namena. Za začetek smo si 
zadali, da se predstavniki športne zveze, izvajalci LPŠ in občina usedemo za 
isto mizo, kjer so mnenja, predlogi, ideje temeljni del skupnega razvoja in 
sodelovanja. 
 
Ob omenjenem celovitem pristopu, bomo po preteku 4-ih in 10 let lahko 
realno presojali in ocenjevali uspešnost tega dokumenta s poudarkom na 
medsebojni menjavi koristi. 
 

Predstavljeno na seji Upravnega odbora ŠZOHK: 15. 01. 2015 
Predstavljeno na sestanku z občinsko upravo: 18. 02. 2015  


