Številka: 671-1/19
Datum: 06. 02. 2019
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo
Statutarno pravna komisija
Zadeva:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V LETU 2019

Pravna podlaga:
- Zakon o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018 – ZNOrg),
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 20142023 (Ur. l. RS, št. 26/2014),
- Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014),
- Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18),
- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/2011).
I.

UVOD

1. RAZLOGI ZA SPREJEM LETNEGA PROGRAMA
V skladu s 7. členom Zakona o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017), Resolucijo o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št.
26/2014), Izvedbenim načrtom Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) se izvajanje programa športa na lokalni
ravni določi z Letnim programom športa. Ta določa programe športa, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg
sredstev, ki se zagotovi v proračunu Občine.
2. OCENJA STANJA
Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ljudje se ukvarjajo
s športom na osnovi interesa prostovoljno, bodisi neorganizirano ali pa se združujejo v
društvih ali drugih športnih organizacijah. V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v
vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na
razvoj mladega človeka prednost v nacionalnem programu športa. Lokalne skupnosti kot
najpomembnejši financer sofinancirajo predvsem programe športa otrok in mladine, športne
rekreacijo in prireditve ter gradnjo športnih objektov.
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II.

BESEDILO LETNEGA PROGRAMA

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, št. 29/2017 in 21/2018 – ZNOrg),
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur. l.
RS, št. 26/2014), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014), 6.
člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Ur.
l. RS, št. 32/2011) je občinski svet občine Sodražica na svoji _. redni seji,
dne_________sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE SODRAŽICA
ZA LETO 2019

Iz proračuna Občine Sodražica se za proračunsko leto 2019 iz proračunske postavke 18062
Sofinanciranje programa športa za programe športa zagotovi 18.000,00 EUR za dejavnosti
izvajalcev letnega športnega programa.

A) Opis vsebin ter obseg financiranja programov - po vsebini nacionalnega
programa športa:
1.0

Interesna športna vzgoja otrok

To področje predstavlja osnovo za sprejemanje športa kot načina življenja in mora imeti
prednostno mesto v celotnem programu športa Občine Sodražica zaradi vseh pozitivnih
učinkov, ki jih nudi in ustvarja šport v razvoju mladega človeka.
Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa, ima poleg pozitivnih učinkov na skladen
biopsihološki razvoj odraščajočega mladega človeka izrazito vzgojen pomen. Zaradi pomena
gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka, se zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven
vsak dan. Na tem področju je v občini Sodražica okrog 200 šoloobveznih otrok. Namen
programa je obogatiti programe redne športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami,
motivirati otroke in jim vzbuditi željo, navado in potrebo po ukvarjanju s športom. Poudarek
teh programov je na rekreaciji otrok in mladine. Programi morajo biti dostopni vsem otrokom
v občini, sredstva za izvajanje teh programov pa se zagotavljajo iz sredstev lokalnih
skupnosti, sponzorjev in donatorjev, iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport lahko pa tudi s
strani staršev.
Nosilec programov za šoloobvezne otroke je OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica.
SOFINANCIRANJE: Predvidena višina sredstev znaša 1.700 EUR.
Sofinancirajo se materialni stroški, stroški za strokovne delavce, v primeru, da gre za zunanje
izvajalce, s katerim je šola sklenila pogodbo, stroški prevoza in stroški uporabe objekta.

2.0

Kakovostni šport

Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na lokalni ravni so praviloma društva in
klubi. Izvajalci teh programov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo.
Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine Sodražica oziroma za občane
Občine Sodražica, programe z večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica)
in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več starostnih skupin, vključno s
programi kakovostnega športa za otroke in mladino. Programi so namenjeni predvsem
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otrokom in mladini, katerih psihofizične sposobnosti dopuščajo, da se s športom ukvarjajo
več kot zgolj rekreativno.
SOFINANCIRANJE: Predvidena višina sredstev znaša 6.800 EUR.
Sofinancira se uporaba objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, stroške
tekmovanj, ki se ne pokrivajo na nacionalni ravni.

3.0

Športna rekreacija starejših

Športna rekreacija je pomemben del življenjskega sloga posameznika. Lokalna skupnost ima
interes, da tudi starejša populacija ostaja športno aktivna čim daljši čas, skladno s svojimi
zmožnostmi.
SOFINANCIRANJE: Predvidena višina sredstev znaša 500 EUR.
Sofinancira se uporaba objekta, strokovni kader, oprema in športni rekviziti, ki ostanejo v
lasti izvajalca, startnina.

4.0

Športne prireditve

Namen prireditev, ki se sofinancirajo iz sredstev lokalne skupnosti je pospeševanje motivacije
za šport, pospeševanje športne aktivnosti ter promocijski učinek za šport, turizem in ostalo
gospodarstvo.
SOFINANCIRANJE: Predvidena višina sredstev znaša 2.000,00 EUR.
Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader (sodniki), materialni stroški.

5.0

DELOVANJE DRUŠTEV IN KLUBOV

Občina podpira delovanje športnih društev, ki omogočajo vključevanje v svojo dejavnost in
spodbujajo širši krog prebivalcev za ukvarjanje s športom predvsem na rekreativni ravni, pa
tudi dejavnosti, v okviru katerih potekajo rekreativna tekmovanja in prireditve.
SOFINANCIRANJE:
Predvidena višina sredstev znaša 7.000,00 EUR.
Sofinancira se materialne stroške in stroške objekta.

B) Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev športa in rekreacije se razdelijo v celoti na
podlagi izvedenega javnega razpisa.
Namenska sredstva iz navedenega programa se razdelijo in porabijo v celoti za planirane
namene.
Številka: 671-1/19
Datum:
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
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III.

OBRAZLOŽITEV

Občina Sodražica določa z Letnim program športa, ki se bo izvajal v občini Sodražica v letu
2019 naslednje vsebine, ki se bodo sofinancirale iz sredstev občinskega proračuna:
1. Interesna športna vzgoja otrok, ki vključuje v programe izven redne dejavnosti. Ti
programi so Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Šolska športna tekmovanja in
prireditve. Nosilec je OŠ Sodražica, izvajalci pa so lahko tudi športna društva ali klubi.
2. Kakovostni šport, s katerim se sofinancira programe z dolgoletno tradicijo v naši
občini, v katere se vključujejo različne starostne skupine, vključno z otroci in mladino, ki
jim zgolj rekreacija ne zadošča in na tekmovanjih dosegajo vidnejše rezultate.
3. Športna rekreacija starejših, ki vključuje populacijo upokojencev in starejših od 65.
let ter sprejema šport kot zdrav način življenja ter ohranjanja tako fizično kot psihično
kondicijo posameznika.
4. Športne prireditve, in sicer organizacija športnih prireditev, praviloma tradicionalnih,
katerih namen je promocija športne aktivnosti in spodbujanje čim širšega kroga
prebivalstva k rekreaciji kot tudi promocija naših krajev, saj veljajo tradicionalne
prireditve za prepoznavne, na katere se obiskovalci radi vračajo in privabljajo vedno nove
udeležence in obiskovalce.
5. Delovanje društev in klubov zajema vse dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in
klubi, predvsem na rekreativni ravni, pa tudi dejavnosti, v okviru katerih potekajo
predvsem rekreativna tekmovanja in prireditve.
Sprejem letnega programa športa je namreč, predpogoj za objavo javnega razpisa.
Na podlagi sprejetega proračuna in letnega programa športa komisija, ki jo imenuje župan,
pripravi in izvede javni razpis za izvajalce programa. Komisija poda predlog sklepa o izboru
izvajalcev. Predlagatelje se o financiranju oziroma sofinanciranju programov in projektov z
odločbo obvesti v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Zoper odločbo je možno podati
ugovor najkasneje v roku osem dni po prejetju odločbe. O ugovoru odloča župan.
Z izvajalci se po končanem razpisu sklene pogodba o izvajanju programa športa.
IV.

PREDLOG SKLEPA

Po obravnavi predlagam, da Občinski svet Občina Sodražica sprejme naslednji

SKLEP
Sprejme se Letni program športa za leto 2019.

Pripravila:
Petra Marn

Župan
Blaž Milavec l.r.
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