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OBdINSKEMU SVETU
OBEINE PoDCETRTEK

ZADEVA: ObrazloLitev k predlogu Letnega programa Sporta v Obiini Podietrtek za
leto 2020

Letni program Sporta predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju Sporta. V njem so zajeti posamezni progr;mi, njihov obseg
in potrebna finandna sredstva.

Letni program Sporta na nivoju lokalne skupnosti sprejme obdinski svet. Letni program Sporta
doloda program Sport4 ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrito dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresnidevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proradunu Obdine.
Predlog letnega programa Sporta je glede na ekonomski namen in vi5ino sredstev izdelan po
proradunskih postavkah in vsebinah, ki so opredeljene v Resoluciji o nacionalnem programu
Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

Sredstva za Sport so razdeljena po naslednjih vsebinah: sofinanciranje programov Sporta in
rekreacije v druStvih; sredstva za vzdrLevanje Sportne dvorane in sredstva n*..ri"ru ,u
v zdrLev anje Sportnih povrSin.

Pripravila: 
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Simona Selekai.-
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PREDLOG

Na podlagi 13. dlena Zakona o Sportu (Ur. L. RS, St. 2912017), Resolucije o nacionalnem
programu Sporta v RS za obdobje 2014-2013 (Uradni list RS, 5t. 2612014), Pravilnika o
financiranju Sporta v Obdini Poddetrtek (Uradni list RS, 5t.23/2011) in na osnovi Odloka o
proradunu Obdine Poddetrtek zaleto 2020,je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na svoji _.
redni seji, dne sprejel

LETNI PROGRAM SPONTA
oBCINE PoDdETRTEK

zaleto2020

I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA SPORTA

Obdina Poddetrtek z Odlokom o proradunu Obdine Poddetrtek za leto 2020 zagotavlja
proradunska sredstva Obdine Poddetrtek, ki so namenjena izvajanju Sportnih programov v
Obdini Poddetrtek (18059001 Program Sporta), v viSini 206.200,00 €,.

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

l. Sponr MLADIH 1.5oo,oo€
Sofinancira se Sportna vzgoja predSolskih in Solskih otrok, mladine in Studentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s Sportom zunaj obveznosti izobraLevalnega programa.
Pri Sportni vzgoji pred5olskih otrok se lahko na lokalni ravni sofinancirajo naslednji
programi: - ZLATI SONdEK

- NAUCIMO SE PLAVATI
- CICIBAN PLANINEC

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

- 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 primerno psihofizidno sposobnost,
- pri otrocijh vzpodbuditi Zeljo in potrebo po Sportnem udejstvovanju v naslednjih starostnih
obdobjih,
- prepredevanje zdravju Skodljivihranrad in odvisnosti.

2. SPORTNA 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 zarazlitne zarazlidne ciljne skupine;



- povedati moZnosti za Sportno udejstvovanje Zensk;
- razvijati Sportno zdravstvene-preventivne progftrme in Sportne programe za krepitev zdravja;
- prepredevanje upadanja splo5ne vitalnosti dloveka;
- oblikovati sistem informiranja in promocije.

3. KAKOVOSTNI spOnr 28.800,00 €
Sofinancira se redna vadba in tekmovanja v okviru 5ol, klubov, sekcij in tekmovanj na
regijskem, drZavnem in mednarodnem nivoju.
Programi kakovostnega Sporta so pomembni dejavnik razvoja Sporta v obdini. Cilj letnega
programa na podrodju kakovostnega Sporta je omogoditi vadbo vsem, ki s svojimi doseZki
prera5 daj o zahteve rekreativne ga udej stvovanj a.

+. SoraNJE STRoKo\TNEGA KADRA 1.5OO,OO €
Za uspeSno in udinkovito izvajanje nadrtov in nalog na podrodju Sporta je nujno potrebno
strokovno z.r:,Larlje ter parmanentno izobraZevanje strokovnih delavcev izvajalcev Sportnih
programov in tehnidnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrZevanju nara5dajodega
Stevila kvalitetnih Sportnih objektov.
DruStva se prijavljajo za sofinanciranje tedajev in izobraievarl za pridobitev z zakonom
predpisane izobrazbe in izobrailevanje po programih trenerjev Fakultete za Sport ali panoZnih
zvez. DruStva namero o porabi sredstev navedejo Ze v prijavi na razpis, sredstva se delijo na
osnovi dejanske realizacije do porabe sredstev.

5. STROSKI VZDRZEYANJA SPONTNP DVORANE
Iz te postavke se financira upravljanje Sportne dvorane, katero imaja Turizem Poddetrtek
GIZ. Na osnovi trLenja SD obdina pokriva samo razliko stro5kov med prihodki in odhodki.
V letu 2019 se zato narnenja 96.000,00 €

6. UPRAVLJANJE IN TEKOEEYZDRZEVANJE SPORTNM OBJEKTOV
71.500,00 €

V obdini Poddetrtek se je bistveno povedalo Stevilo Sportnih objektov, zato se morajo za ta
namen zagotavljati tudi vedja sredtva. Za vzdrLevartje Atletskega stadiona, katerega upravlja
OS Poddetrtek, se namenjajo sredstva za zaposlitev polovice hi5nika in sredstva za pokrivanje
materialnih stroSkov. Soli se pokrivajo 5e stro5ki ogrevanja in diSdenja telovadnice , OS
Poddetrtek in podruZnidni Soli Pristava.
Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stro5kov vzdrlevanja Sportnih igri5d po obdini.
Prav tako se iz teh sredstev pokrivajo stro5ki uporabe SD druStvom iz obdine Poddetrtek, v
viSini 25.000,00 €. Dru5tvo na razpisu prijavi planirano Stevilo ur uporabe dvorane,
upravljalec pa pripravi urnik uporabe .

7. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROCT SPONTA IN SOFINANCIRANJE
MEDOBdINSKE SPONTNP ZVEZE 1.4OO,OO €

8. VEEJE OBEINSKE SponrNE PRIREDITVE 5OO,OO €
Strokovna komisija pregleda nadrtovane naloge na podrodju organizacije Sportne prireditve,
ki jih posamezni izvajalci prijavrjo na razpis, jih oceni ter dolodi tiste prireditue, ki se
sofinancirajo iz sredstev obdinskega proraduna, pri demer upo5teva enakomerno zastopanost
Sportnih panog. Prednost imajo prireditve , na katerih se zagotavlja medobdinska udeleZba in
tiste, ki imajo status tradicionalne prireditve.



V primeru, da zakatero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo.

Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi porodil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo
namensko rabo sredstev.

II. POSEBNE DOLOdBE

1. Obdina Poddetrtek lahko omeji obseg sredstev zaleto 2020 tistim izvajalcem, pri kateri se

na osnovi letnega porodila ali na osnovi izvedenega nadzorainajanja programov ugotovi,
da niso izpolnili vseh obvemosti iz pogodbe o financiranju Sportnih programov za leto
20t9.

III. VELJAVI\OST IN UPORABA

Ta program zadne veljati naslednji dan po sprejemu na obdinskem svetu in se uporablja za
financiranje Sporta v Obdini Poddetrtek zaleto 2020.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter MISJA


