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ZADEVA; Obrazlozitev k predlogu Letmega programa sporta v Obcinj Podcetrtek za

kto 2022

Letni program sporta predstavlja dokument, s katerim so opredeljene naloge in smemice, ki 
prispevajo k uveljavitvi in razvoju sporta. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg 

in potrebna finanena sredstva.

Letni program sporta na nivoju lokalne skupnosti sprejme obcinski svet. Letni program sporta 

doloca program sporta, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresnicevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proracunu Obcine. 
Predlog letnega programa §porta je glede na ekonomski namen in visino sredstev izdelan po 

proracunskih postavkah in vsebinah, ki so opredeljene v Resolueiji o nacionalnem programu 

sporta V Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.

Sredstva za sport so razdeljena po naslednjih vsebinah: soflnanciranje programov sporta in 

rekreaeije V drustvih; sredstva za vzdrzevanje sportne dvorane in sredstva namenjena za 

vzdrzevanje sportnih povrsin.

Pripravila: ^

Simona Selekar



Na podlagi 13. clena Zakona o sportu (Uradni list RS, st. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20), 

Resolucije o Nacionalnem programu sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014—2023 

(Uradni list RS, st. 26/14) in 6. clena Odloka o sofinanciranju sportnih programov v 

Obcini Podcetrtek (Uradni list RS, st.194/2020) je Obcinski svet Obcine Podcetrtek na 

_____. redni seji sprejel

LETNI PROGRAM SPORTA 

V Obcini Podcetrtek za leto 2022

I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA SPORTA

Obcina Podcetrtek z Odlokom o proracunu obcine Podcetrtek za leto 2022 zagotavlja 

proracunska sredstva obcine Podcetrtek, ki so namenjena izvajanju sportnih programov v 

obcini Podcetrtek (18059001 Program sporta), v visini 178.620,00 €.

Nanienska sredstva se delijo po vsebinali Nacionalnega programa spoita in v obsegu:

1. PROSTOCASNA SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 2.000,00 €

Med promocijske sportne programe, ki se pretezno izvajajo v zavodih VIZ, pristevamo: Mali 
soncek, Ciciban planinec, Zlati soncek, Naucimo 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 izkljucno 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 obcinskih 

tekmovanj ter stroske za ekipe in posameznike, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje.

Celoletni sportni programi prostocasne 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 znacaja za otroke in 

mladino. V programu se vrednoti sportni objekt in strokovni kader.

Cilj interesne §portne vzgoje otrok je zlasti:

-obogatiti program redne gibalne oziroma sportne vzgoje s privlacnimi in sodobnimi 
sportnimi vsebinami,

- zagotavljati primemo psihofizicno sposobnost,

- pri otrocijh vzpodbuditi zeljo in potrebo po sportnem udejstvovanju v naslednjih starostnih 

obdobjih,

- preprecevanje zdravju skodljivih razvad in odvisnosti.



2. SPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI SPORT 18.000,00 €

Programi spoitne vzgoje otrok in mladine (t.im. sportne §ole) potekajo v drustvih, ki imajo 

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

Program! zajemajo nacrtovano vzgojo mladih sportnikov, ki so usmeijeni v doseganje 

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

kakovostni sportni vzgoji, ki se odvija v sportnih drustvih ter nadgrajuje trening posamezne 

sportne panoge, ki ga izvaja strokovno izobrazen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj 

drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobrazevalnega dela v sportu. Osnovni 

namen je omogociti kakovostno sportno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih 

panoznih sportnih zvez.

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

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

vrhunski sportniki.

3. SPORTNA REKREACIJA 5.000,00 €

To vrsto sportne dejavnosti, se zaradi javnega interesa po vkljucevanju cim visjega stevila 

obcanov v sportno aktivnost , sofmancira iz obCinskega proracuna. Sofmancira se najem 

objckta in strokovni kader.
Cilji napodrocju sportno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
- uvesti nove in izboljsane sportno rekreativne programe za razlicne za razlicne ciljne skupine;

- povecati moznosti za sportno udejstvovanje zensk;
- razvijati sportno zdravstvene-preventivne programe in sportne programe za krepitev 

zdravja;
- preprecevanje upadanja splosne vitalnosti cloveka;

Oblikovati sistem informiranja in promocije.

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI SPORT 10.000,00 €

V programe kakovostnega sporta uvrscamo vse sportnike in §portne ekipe v clanskih 

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

vrhunskega sportnika, tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoznih 

sportnih zvez do naslova drzavnega prvaka, 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 sredstvi lokalne skupnosti se lahko 

sofmancira sportni objekt.
Vrhunski sport predstavlja programe 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-Z§Z pred objavo javnega razpisa navedeni kot clani sportnega 

drustva s sedezem v obcini Ormoz in so s svojimi sportnimi dosezki dosegli naziv sportnika 

svetovnega razreda, mednarodnega razreda ali perspektivnega razreda.

Programi kakovostnega sporta so pomembni dejavnik razvoja sporta v obcini. Cilj letnega 

programa na podrocju kakovostnega sporta je omogociti vadbo vsem, ki s svojimi dosezki 

prerascajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.



4. IZOBRAZEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V SPORTU 1.500,00 €

Za uspesno in ucinkovito izvajanje nacrtov in nalog na podrocju sporta je nujno potrebno 

strokovno znanje ter parmanentno izobrazevanje strokevnih delavcev izvajalcev sportnih 

programov in tehmenega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrzevanju narascajocega 

stevila kvalitetnih sportnih objektov.

Drustva se prijavljajo za sofinanciranje tecajev in izobrazevanj za pridobitev z zakonom 

predpisane izobrazbe in izobrazevanje po programih treneijev Fakultete za sport ali panoznih 

zvez. Drustva namero o porabi sredstev navedejo ze v prijavi na razpis, sredstva se delijo na 

osnovi dejanske realizaeije do porabe sredstev.

5. STROSKIVZDRZEVANJA SPORTNE DVORANE

Iz te postavke se financira upravljanje Sportne dvorane. Na osnovi trzenja SD obcina pokriva 

samo razliko stroskov med prihodki in odhodki.

V letu 2021 se za to namenja 86.000,00 €

6. UPRAVLJANJE IN TEKOCE VZDRZEVANJE SPORTNIH OBJEKTOV

51.920,00 €
V obCini Podeetrtek se je bistveno povecalo stevilo sportnih objektov, zato se morajo za ta 

namen zagotavljati tudi veeja sredtva. Za vzdrzevanje Atletskega stadiona, katerega upravlja 

OS Podeetrtek, se namenjajo sredstva za zaposlitev polovice hisnika in sredstva za pokrivanje 

materialnih stroskov. Soli sc pokrivajo sc stroski ogrevanja in ciscenja telovadnice v 0§ 

Podeetrtek in podruznicni soli Pristava.

Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroskov vzdrzevanja sportnih igrisc po obcini.

Prav tako se iz teh sredstev pokrivajo stroski uporabe SD drustvom iz obcine Podeetrtek, v 

visini 15.000,00 €. Drustvo na razpisu prijavi planirano stevilo ur uporabe dvorane, 
upravljalec pa pripravi umik uporabe .

7. DELOVANJE ZVEZ 1.400,00 €

Podrocje obsega delovanje sportnih drustev in njihovih zvez na lokalni ravni. S sredstvi lokalne 

skupnosti se lahko soflnancirajo materialni stroski.

8. VECJE OBCINSKE SPORTNE PRIREDITVE 500,00 €

Strokpvna komisija pregleda naertovane naloge na podrocju organizaeije sportne prireditve, 

ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter doloci tiste prireditve, ki se 

sofinancirajo iz sredstev obcinskega proracuna, pri cemer uposteva enakomemo zastopanost 

sportnih panog. Prednost imajo prireditve , na katerih se zagotavlja medobcinska 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 porocil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo 

namensko rabo sredstev.



II. POSEBNE DOLOCBE

1. Obcina Podcetrtek lahko omeji obseg sredstev za leto 2022 tistim izvajalcem, pri kateri se 

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

da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o fmanciranju sportnih programov za leto 

2020.

III. VELJAVNOST IN UPORABA

Ta program zacne veljati naslednji dan po sprejemu na obcinskem svetu in se uporablja za 

financiranje sporta v Obcini Podcetrtek za leto 2022.

Stevilka: 
Podcetrtek, dne

ZUPAN

OBCINE PODCETRTEK 

Peter MISJA


