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Stevilka
Datum:

Na podlagi 'l 7. dlena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 54/2010 , 1712016), ie
Obdinski svet Obdine Pod6etrtek na ... redni seji dne ............ sprejel naslednji

SKLEP

Sprejme se Letni program Sporta Obdine Pod6etrtek za leto 2018.

lupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

VROOITI:
- ga. Simona Selekar, visja svetovalka za finance in dru2bene dejavnosti
- zbirka dokumentarnega gradiva



Na osnovi Pravilnika o linanciranju Sporta v ObEini Podietrtek (Uradni list RS' 5t.

23l20ll;. in na osnovi Odloka o proraiunu obiine Podietrtek zaleto 2018, je Obiinski

svet Obiine Podietrtek na svoji 

-. 
redni seji dne sprejel

LETNI PROGRAVT SPONTA.
OBdINE PODEETRTEK

ztleto20lT

I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA SPORTA

Obdina Poddetrtek z Odlokom o proradunu obdine Poddetrtek za leto 2018 zagotavlja
proradunska sredstva obdine Poddetrtek, ki so namenjena izvajanjtt Sportnih programov v

obdini Poddetrtek (18059001 Program Sporta), v vi5ini 231.600,00 €.

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa Sporta in v obsegu:

l. Sponr MLADIH l.5oo,oo€
Sofinancira se Sportna vzgoja pred5olskih in Solskih otrok, mladine in Studentov, ki se

prostovoljno ukvarjajo s Sportom zunaj obveznosti izobraievalnega programa.

Pri Sportni vzgoji predSolskih otrok se lahko na lokalni ravni sofinancirajo
naslednji programi: - ZLATI SONCEK

- NAUCIMO SE PLAVATI
- CICIBAN PLANINEC

Pri Sportni vzgoji Soloobveznih otrok se na ravni lokalne skupnosti sofinancirajo
naslednji programi: - ZLATI SONCEK

- KRPAN
- NAUEIMO SE PLAVATI
- MLADI PLANINEC

Cilj interesne Sportne vzgoje otrok je zlasti:
-obogatiti program redne gibalne oziroma Sportne vzgoje s privladnimi in sodobnimi
Sportnimi vsebinami,
- zagotavlj ati prim erno p s iho fi zi dno sp o so bno st,

- pri otrocijh vzpodbuditi Zeljo in potrebo po Sportnem udejstvovanju v naslednjih starostnih
obdobjih,
- prepredevanje zdravju Skodljivih ramad in odvisnosti.

z. SpOnrNA REKREACIJA 5.OOO,OO €
To vrsto Sportne dejavnosti, se zaradi javnega interesa po vkljudevanju dim vi5jega Stevila
obdanov v Sportno aktivnost , sofinancira iz obdinskega proraduna. Sofinancira se najem
objekta in strokovni kader.
Cilji na podrodju Sportno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
- uvesti nove in izbolj5ane Sportno rekreativne programe zarazlldne zarazlidne ciljne skupine;
- povedati moZnosti za Sportno udejstvovanje Zensk;
- razvrjati Sportno zdravstvene-preventivne programe in Sportne programe za krepitev
zdravja;



- prepredevanje upadanja splo5ne vitalnosti dloveka;

Oblikovati sistem informiranja in promocije.

3. KAKOVOSTNI spOnr 28.500,00 €

Sofinancira se redna vadba in tekmovanja v okviru 5ol, klubov, sekcij in tekmovanj na

regijskem, drZavnem in mednarodnem nivoju.
Programi kakovostnega Sporta so pomembni dejavnlk razvoja Sporta v obdini. Cilj letnega

prog.u-u na podrodju kakovostnega Sporta je omogoditi vadbo vsem, ki s svojimi doseZki

prera5d aj o zahtev e rekre ati vne g a udej stvovanj a.

+. SolaNJE STRoKo\TNEGA KADRA 1.500,00 €

Za uspesno in udinkovito izvajanje nadrtov in nalog na podrodju Sporta je nujno potrebno

strokovno znarle ter parmanentno izobraLevanje strokovnih delavcev imajalcev Sportnih

programov in tehnidnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrZevanju nara5dajodega

Stevila kvalitetnih Sportnih obj ektov.
DruStva se prijavljajo za sofinanciranje tedajev in izobralevanj za pridobitev z zakonom

predpisane izobrazbe in izobraLevanje po programih trenerjev Fakultete za Sport ali panoZnih

ZVEZ.

5, STROSKI YZDRaEYANJA SPONTNP DVORANE
Iz te postavke se financira upravljanje Sportne dvorane, katero imaja Turizem Poddetrtek

GIZ. Na osnovi trLenjaSD obdina pokriva samo razliko stro5kov med prihodki in odhodki.

V letu 2018 se za to namenja 120.000,00 €

6. UPRAVLJANJE IN TEKOdEYZDRZEVANJE SPORTNIH OBJEKTOV
72.700,00 €

V obdini Poddetrtek se je bistveno povedalo Stevilo Sportnih objektov, zato se moraio za ta

namen zagotavljati tudi vedja sredtva. Za vzdrlevanje Atletskega stadiona, katerega upravlja
OS podeetrtek, se namenjajo sredstva za zaposlitev polovice hi5nika in sredstva za pokrivanje
materialnih stro5kov. Strolke elektrike in kom. storitev pokriva obdina sama.

Soli se pokrivajo 5e stro5ki ogrevanja in di5denja telovadnice v OS podfetrtek in podruZnidni

Soli Pristava.
Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroSkov vzdrievanja Sportnih igri5d po obdini.
Prav tako se iz teh sredstev pokrivajo stro5ki uporabe SD druStvomizobdine Poddetrtek.

7. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROiTU SPONTA IN SOFINANCIRANJE
MEDOBEINSKE SPONTNP ZVEZE 1.4OO,OO €

8. VEdJE OBEINSKE SponrNE PRIREDITVE I.OOO,OO €
Strokovna komisija pregleda nadrtovane naloge na podrodju organizacije Sportne prireditve,
ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter dolodi tiste prireditve, ki se

sofinancirajo iz sredstev obdinskega proraduna, pri demer upo5teva enakomemo zastopanost
Sportnih panog. Prednost imajo prirediwe , na katerih se zagotavlja medobdinska udeleZba in
tiste, ki imajo status tradicionalne prireditve.

V primeru, dazakatero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo



Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi porodil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo

namensko rabo sredstev

il. POSEBNEDOLOTBE

1. Obdina Poddetrtek lahko omeji obseg sredstev zaleto 2018 tistim izvajalcem, pri kateri se

na osnovi letnega porodila ali na osnovi izvedenega nadzora izvajanja programov ugotovi,

da niso izpolnili vseh obvemosti iz pogodbe o financiranju Sportnih programov za leto

2017.

III. \'ELJAVNOST IN UPORABA

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zup.q,N
oBdINE PODdETRTEK

Peter MISJA

Ta program zadne veljati naslednji dan po sprejemu na obdinskem svetu in se uporablja za

financiranje Sporta v Obdini Poddetrtek za leto 2018.


