
OB.INA POD.ETRTEK
Tr5ka cesta 59
3254 PodEetrtek

Datum: 04. 12.2020

OBEINSKEMU SVETU
0BEINE PoD.ETRTEK

ZADEVA: GRADIVO K 9. TO.K DNEYIIEGA REDA T4. REDNE SE.IE
oBEINSKEGA svETA OBEINE PODdETRTEK

NASLOV: Predlog Letnega programa Sporta Obiine Podletrtek za leto 2021

GRADIVO PRIPRAVILA: Obdina Poddetrtek

GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja, Zupan

POROdEVALCA: Peter Misj4 Zupan in Simona Selekar, vi5ja svetovalka za
finance in druZbene dejavnosti

PREDLOG SKLEPA:

Perer Misja, l. r
ZupaN

obrazloZitev
Letni program Sporta Obdine Poddetrtek za leto 2021

Prilogi:

obrinski svet obiine PodEetrtek sprejme Letni program Sporta obdine Podietrtek za leto
2021.



v
oBTtr{A PoDIETRTEK

Trska ces{a 59. 3254 Podaemek

T€1.: (03) 8l 82 780; E-posla: tajnistvo.obcinargrpodcetnek.si

Stevilka: 67 I -OOO5 l2O2O-2

Datum:03. 12.2020

OBEINSKEMU SVETU
OB.INE PODEETRTEK

ZADEVA: Obmzlolitev k predlogu Letnega programa Sporta v Obiini Podietrtek za
leto202l

Letni program Sporta predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smemice, ki
prispevajo k uveljaviwi in razvoju Sporta. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg
in potrebna finandna sredstva.
Letni program Sporta na nivoju lokalne skupnosti sprejme obdinski svet. Letni program Sporta

doloda program Sporta, ki se financirajo izjavnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih
za njegovo uresnidevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proradunu Obdine.
Predlog letnega programa Sporta je glede na ekonomski namen in viSino 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 progr^mov Sporta in
rekeacije v druStvih; sredstva za vzdrLevurle Sportne dvorane in sredsWa namenjena za
vzdrZevanje Sportnih povrSin.

Pripravila:
Simona SelekarV

\



PREDLOG

Na podlagi 13. dlena Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117,21118 - ZNOrg in 82120),

Resolucije o Nacionalnem programu Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023
(Uradni list RS,51.26114) in 6. dlena Odloka o sofinanciranju Sportnih programov v Obdini
Poddetrtek (Uradni list RS, 5t.

sprej el

je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na _. redni seji

LETNI PROGRAM SPORTA
v Obiini Podietrtek za leto 2021

I. OBSEG SREDSTEV NACIONAINEGA PROGRAMA SPORTA

Obdina Poddetrtek z Odlokom o proradunu obdine Poddetrtek za leto 2021 zagotavlla
proradunska sredswa obdine Poddetrtek, ki so namenjena izvajanju Sportnih programov v
obdini Poddetrtek (18059001 Program Sporta), v viSini 192.800,00€.

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

I. PROSTO.ASNA SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 2.000,00 €

Med promocijske Sportne progrirme, ki se preteZno izvajajo v zavodlh YIZ, pri5tevamo: Mali
sondek, Ciciban planinec, Zlati sondek, Naudimo se plavati, Krpan in Mladi planinec. S
sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira propagandno gradivo za udeleZence programa,
najemnina objekta (zakup bazena), prevoz in strokovni kader.
Solska Sportna tekmovanja, ki se izvajajo izkljudno v zavodih VIZ, predstavljajo udeleZbo
Solskih Sportnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih Sportnih panogah od lokalne
do drZavne ravni. S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancira izpeljava Solskih in obdinskih
tekmovanj ter stro5ke za ekipe in posamemike, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje.
Celoletni Sportni programi prostodasne Sportne vzgoje otrok in mladine potekajo v obsegu
najmanj 60 ur v letu (30 vadbenih tednov po 2 uri tedensko Sportne oziroma gibalne vadbe).
Vrednotijo se organizirane oblike Sportne dejavnosti netekmovalnega znataja za otroke in
mladino. V programu se wednoti Sportni objekt in strokovni kader.

Cilj interesne Sportne vzgoje otrok je zlasti:
-obogatiti progrzun redne gibalne oziroma Sportne vzgoje s privladnimi in sodobnimi
Sportnimi vsebinami,
- zzgotavljati primemo psihofi zidno sposobnost,
- pri otrocijh vzpodbuditi Zeljo in potrebo po Sportnem udejswovanju v naslednjih starostnih
obdobjih,
- prepredevanje zdravju Skodljivih razvad in odvisnosti.



To vrsto Sportne dejavnosti, se zaradi javnega interesa po vkljudevanju dim visjega Stevila

obdanov v Sportno allivnost , 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 za razlitne za razlidne ciljne skupine;

- povedati moZnosti za Sportno udejstvovanje Zenskl

- razvijati Sportno zdravstvene-preventivne programe in Sporhe programe za kepitev
zdravja;
- prepredevanje upadanja sploSne vitalnosti dloveka;
Oblikovati sistem informiranja in promocije.

2. SPORTN VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMEzuENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHLTNSKI SPORT 18.OOO.OO €

Programi Sportne vzgoje otrok in mladine (t.im.Sportne Sole) potekajo v druswih, ki irnajo

ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa.

Programi zajemajo nadrtovano vzgojo mladih Sportnikov, ki so usmerjeni v doseganje

whunskih rezultatov, primerljivih z dosezki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na

kakovostni iportni vzgoji, ki se odvija v Sportnih drustvih ter nadgrajuje trening posamezne

Sportne panoge, ki ga izvaja strokovno izobraipn ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj

drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-imbraievalnega dela v Sportu. Osnovni

namen je omogoditi kakovostno Sportno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih

panoinih Sportnih zvez.

V programe se vkljudujejo otroci in mladostniki od 8. do 20. leta starosti, ki imajo interes,

sposobnosti, ustrezne osebnostne madilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali

vrhunski Sportniki.

3. SPORTNA RIKREACIJA 5.000.00 €

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI SPORT 10.000.00 €

V programe kakovostnega Sporta uwsdamo vse Sportnike in Sportne ekipe v dlanskih

starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pogojev za pridobitev statusa

whunskega Sportnika, tekmujejo v wadnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih

Sportnih 
-mez 

do naslova drZavnega prvak4 ki jih potrdi OKS-ZSZ ter mednarodnih
tekmovanjih in so registrirani skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje Sportnikov v Republiki Sloveniji. S sredswi lokalne skupnosti se lahko
sofi nancira Sportni objekt.
Vrhunski Sport predstavlja progftrme priprav in tekmovanj vrhunskih Sportnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje Sportnikov v Republiki
Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZSZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot dlani Sportnega
druStva s sedeZem v obdini OrmoZ in so s svojimi Sportnimi doseZki dosegli naziv Sportnika
svetovnega razreda, mednarodnega razeda ali perspektivnega razreda.

Programi kakovostnega Sporta so pomembni dejavnik razvoja Sporta v obiini. Cilj letnega
programa na podrodju kakovostnega Sporta je omogoditi vadbo vsem, ki s svojimi doseZki
prera5dajo zahteve rekeativnega udejswovanja.



4. IZOBRNLEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKO\TNIH
KADROV V SPORTU I.5OO.OO €
Za uspe5no in udinkovito izvajanje nadrtov in nalog na podrodju Sporta je nujno potrebno
strokovno aanje ter parmanentno izobraZevanje strokovnih delavcev izvajalcev Sportnih
programov in tehnidnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrZevanju naraSdajodega

Stevila kvalitetnih Sportnih objektov.
Dru5tva se prijavljajo za sofinanciranje teeajev in izobraZevanj za pridobitev z zakonom
predpisane izobrazbe in izobraZevanje po programih trenerjev Fakultete za Sport ali panoinih
zvez. DruStva namero o porabi sredstev navedejo Ze v prijavi na razpis, sredstva se delijo na

osnovi dejanske realizacije do porabe sredstev.

5. STROSKI VZDRZEVANJA SPORTNE DVORANE
Iz te postavke se financta upravljanje Sportne dvorane. Na osnovi trZenja SD obdina pokriva
samo razliko stro5kov med prihodki in odhodki.
V letu 2021 se zato namenja 96.000,00 €

6. UPRAVLJANJE IN TEKOEE VZDRZEVANJE SPORTNIH OBJEKTOV
58.t00.00 €

V obdini Poddetrtek se je bisweno povedalo Stevilo Sportnih objektov, zato se morajo za ta

namen zagotavljati tudi vedja sredtva. Za vzdrievanje Atletskega stadiona. katerega upravlja
OS Podeetrtek, se namenjajo sredswa za zaposlitev polovice hiSnika in sredstva za pokrivanje
materialnih stro5kov. Soii- se pokrivajo 5e stro5ki ogrevanja in di5denja telovadnice v OS

Poddetrtek in podruZnidni Soli Pristava.

Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje sroSkov vzdrZevanja Sportnih igri5d po obdini.
Prav tako se iz teh sredstev pokrivajo stro$ki uporabe SD druStvom iz obdine Poddetrtek, v
viSini 15.000,00 €. DruStvo na razpisu prijavi planirano Stevilo ur uporabe dvorane,
upravljalec pa pripravi urnik uporabe .

7. DELOVANJEZVEZ 1.400,00 €

Podrodje obsega delovanje Sportnih dru$tev in njihovih zvez na lokalni ravni. S sredstvi lokalne
skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroSki.

8. VEEJE OBEINSKE SPORNTE PRIREDITVE 5OO,OO €
Strokovna komisija pregleda nadrtovane naloge na podrodju organizacije Sportne prireditve,
ki jih posamezni izrajalci prijavrjo na razpis, jih oceni ter dolodi tiste prirediwe, ki se
sofinancirajo iz sredstev obdinskega proradun4 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, da za katero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo. prav tako
se planira Rezerva v Sportu v viSini 300,00 € za nepredvidljive dogodke.

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



II. POSEBNEDOLOEBE

Obdina Poddetrtek lahko omeji obseg sredstev zz leto 2021tistim izvajalcem, pri kateri se

na osnovi letnega porodila ali na osnovi izvedenega nadzora izvajanja progra.mov ugotovi,
da niso izpolnili vseh obvemosti iz pogodbe o financiranju Sportnih programov za leto
2020.

III. VELJAVNOST IN UPORABA

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

financiranje Sporta v Obdini Poddetrtek zzlelo 2021.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zupan
OBEINE PODEETRTEK

Peter MISJA


