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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in
15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00 – popr.) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15. 10. 2006 – UPB1 in št. 47 z dne 1. 12. 2008) je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji __. redni seji dne _____ 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2013
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA) se izvajanje
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi
z letnim programom športa. Le-ta določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo
v proračunu lokalne skupnosti.
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2013 za izvajanje programov športa
na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v višini 102.406,00 EUR, ki se namenijo za
naslednje programe:
01 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- naučimo se plavati
- ciciban planinec
- programi redne vadbe
0102 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
010201 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- naučimo se plavati
- drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok
- šolska športna tekmovanja
010202 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- strokovni kader
- najem objektov
- materialne stroški programov

39.300,00 EUR
2.100,00 EUR
2.100,00 EUR
1.300,00 EUR
300,00 EUR
500,00 EUR
30.000,00 EUR
6.300,00 EUR
2.200,00 EUR
800,00 EUR
3.300,00 EUR
23.700,00 EUR
11.500,00 EUR
6.600,00 EUR
5.600,00 EUR

0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- strokovni kader
- najem objektov

7.200,00 EUR
7.200,00 EUR
5.200,00 EUR
2.000,00 EUR

03 ŠPORTNA REKREACIJA
- najem objektov

5.500,00 EUR
5.500,00 EUR
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04 KAKOVOSTNI ŠPORT
- najem objektov

4.606,00 EUR
4.606,00 EUR

05 VRHUNSKI ŠPORT
- športni dodatek

1.000,00 EUR
1.000,00 EUR

07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
SPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU
- usposabljanje strokovnih kadrov
- spopolnjevanje strokovnih kadrov
- posebni programi izobraževanja – športni oddelek gimnazije

3.300,00 EUR

08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV
0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
- 75 % delovanje društev kakovostnega športa
- 25 % delovanje društev rekreativnega športa
0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV
- delovanje športnih zvez

3.300,00 EUR
1.700,00 EUR
1.500,00 EUR
100,00 EUR
36.800,00 EUR
35.800,00 EUR
27.300,00 EUR
8.500,00 EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR

10 ŠPORTNI OBJEKTI
1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
- vzdrževanje športnih površin in objektov

3.800,00 EUR
3.800,00 EUR
3.800,00 EUR

19 DRUGO
1901. ŠPORTNE PRIREDITVE
1919 POSEBNI PROGRAMI

8.100,00 EUR
3.000,00 EUR
5.100,00 EUR
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Obrazložitev:
Prvi odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA) določa, da letni
program športa sprejme lokalna skupnost.
4. Člen Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 15, z dne 31. 12. 2005 in št.
32 z dne 1. 6. 2007) določa, da se s postopkom izbora izvajalcev programa športa in s
sofinanciranjem izvajanja letnega programa prične po sprejetju proračuna občine.
Pri pripravi predloga Letnega programa športa za leto 2013 so aktivno sodelovali tudi člani
Komisije za izbor izvajalcev programa športa. Prav tako so bili pri pripravi letnega programa športa
za leto 2013 upoštevani cilji, zapisani v Razvojnem programu na področju športa v občini Gornja
Radgona za obdobje 2006 – 2013.
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2013 za izvajanje programov športa
na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v višini 102.46,00 EUR. Program športa za
leto 2013 upošteva porabo sredstev za posamezne namene po razpisu za leto 2012, ter sredstva
predvidena za dejavnost športa v proračunu občine za leto 2013.
V primerjavi z letom 2012, se sredstva namenjena programom športa v letu 2013 znižujejo za 10
% kar v nominalnem znesku predstavlja 11.378,00 EUR. Razlog za znižanje sredstev je
zmanjšanje tekočih prihodkov občine, k čemur je največ pripomoglo zmanjšanje dohodnine oz.
občinskega vira ter zmanjšanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s strani pravnih oseb.
Na podlagi posvetovanja s člani komisije za šport predlagamo v primerjavi z letom 2012 za leto
2013 znižanje sredstev na naslednjih postavkah: Športna vzgoja predšolskih otrok znižanje
sredstev za 500,00 EUR. Za skupno 900,00 EUR se znižujejo sredstva na programu Športna
vzgoja šoloobveznih otrok in sicer za podprograma: drugi programi interesne vadbe šoloobveznih
otrok 400,00 EUR in šolska športna tekmovanja 500,00 EUR. V okviru programa Športna
rekreacija se sredstva znižujejo za 500,00 EUR. Na programu Kakovostni šport – najem objektov
se sredstva znižujejo za 28,00 EUR. V okviru programa Vrhunski šport – športni dodatek se
sredstva znižujejo za 500,00 EUR. Na programu Razvojne in strokovne naloge se za 1.000,00
EUR znižujejo sredstva za usposabljanje strokovnih kadrov saj je bila ta postavka v letu 2012
nekoliko slabše koriščena. V največji meri pa se znižujejo sredstva na postavki Delovanje društev,
zvez in zavodov, kjer je za delovanje društev kakovostnega športa na voljo 4.800,00 EUR manj,
medtem, ko se postavka delovanje društev rekreativnega športa znižuje za 2.200,00 EUR. Za
športne prireditve bo v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 na voljo za 1.000,00 EUR manj
sredstev.
Na podlagi zgoraj navedenih znižanj bodo največ sredstev izgubila štiri društva kakovostnega
športa, ki so glavni generator razvoja športa v občini, in ki vključujejo v svoje aktivnosti v športnih
panogah nogomet, karate, rokomet in športno streljanje, 389 aktivnih športnikov otrok, mladine in
odraslih. Varčevalni ukrepi države predvidevajo tudi dvig DDV iz 8,5% na 20% za najem oz.
uporabo športnih objektov kar bo še dodatno povečalo stroške predvsem društvom, ki izvajajo
svoje aktivnosti v športnih dvoranah. V našem primeru bo na ta račun največ izgubil Rokometni
klub Radgona. Z znižanjem javnih sredstev se bodo predvsem društva kakovostnega športa
morala usmeriti v še bolj intenzivno iskanje sponzorjev iz gospodarstva in iskanje notranjih rezerv,
ki upajmo ne bodo imele prevelikega vpliva na vključenost športno aktivnih otrok in mladine.
V skladu z drugim odstavkom 60. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
št. 15, z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007) je Občina Gornja Radgona z dopisom z dne
23. 11. 2012, Športno zvezo Gornja Radgona pozvala k podaji mnenja k Letnemu programu športa
v Občini Gornja Radgona za leto 2013. Športna zveza je dne 25. 11. 2012 podala pozitivno mnenje
k predmetnemu letnemu programu športa za leto 2013.
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Predlagamo, da Občinski svet občine Gornja Radgona predlagani program športa za leto 2013
obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2013.

Gornja Radgona, december 2012
Pripravil:
Vladimir MAUKO, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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