PREDLOG

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 – 2013 (ReNPŠ14-23) (Uradni list RS, št. 26/2014) in 18. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, številka 1/2015 z dne 15. 10. 2015)
je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___. redni seji dne _____ 2017 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2017
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA) se izvajanje
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na lokalni ravni, določi z letnim
programom športa. Lokalna skupnost z letnim program športa določa:
Ø programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
Ø obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
Ø obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti.
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2017 za izvajanje programov
športa na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v predvideni višini 110.000,00
EUR, namenijo pa se za naslednje, v kratkem opisane in ovrednotene, programe:
01 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

45.300,00 EUR

0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.500,00 EUR
Programi so namenjeni spodbujanju aktivnosti otroka (do sprejema v šolo) k optimalnejšemu
razvoju gibalnih sposobnosti, krepitvi osnovnih gibalnih znanj z ustreznimi vsebinami in oblikami
športne vzgoje in omogočanje razvoja njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in
obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi in sistematično
vplivati na zdravje predšolskih otrok. Izvajalcem tega programov se zagotavlja možnost vključitve
čim večjega števila otrok v programe Naučimo se plavati, Ciciban planinec in programe redne
vadbe predšolskih otrok.
010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.500,00 EUR
- Naučimo se plavati
780,00 EUR
Sofinancirajo se prevozi na tečaje plavanja za izvedbo 5-10 urnih plavalnih tečajev, za
skupino od 8 do 10 otrok v starosti 5-6 let.
- Ciciban planinec
270,00 EUR
Za seznanjanje otrok s hojo, okolico domačega kraja, najbližjimi vzpetinami, vse za razvoj
vrlin, kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost, vedoželjnost, ter tudi in
predvsem za spoštljivejši odnos do narave.
- programi redne vadbe
450,00 EUR
Za vadbe izven rednega varstva otrok od 30-60 ur, za skupine od 10 do 20 otrok. Te programe
izvajajo različna športna društva iz področja športne rekreacije.
0102 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
35.600,00 EUR
Za prostovoljno vključevanje otrok od 6. do 15. leta starosti v športne programe, katere lahko
izvajajo vsi izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov športa po
Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (v
nadaljevanju: pravilnik). Izvajalcem programov se zagotavlja možnost vključitve čim večjega
števila otrok.
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010201 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
6.000,00 EUR
- Naučimo se plavati
1.950,00 EUR
Za sofinanciranje prevozov šoloobveznih otrok na plavalne tečaje, ki obsegajo 20 ur za
skupine od 8 do 10 otrok v starosti 7-8 let. Izvajalci programov (društva in zavodi) morajo za
izvedbo tečajev izpolnjevati določene pogoje.
- drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok
900,00 EUR
Sofinancira se stroške strokovnega kadra in uporabe objekta za interesno vadbo šoloobveznih
otrok (od 10 do 15 vključenih), v obsegu 40-80 ur. Namen izvajanja teh programov je
spoznavanje osnove najrazličnejših športov skozi različne igre in druženja, izvajajo jih lahko
vsa društva, predvsem pa jih izvajajo društva rekreativnega športa.
- šolska športna tekmovanja
3.150,00 EUR
Namen programa je doprinos h skladnemu razvoju odraščajočega in zorečega mladega
človeka in k vzgoji za zdravo in ustvarjalno življenje. Sofinancirajo se stroški udeležbe na
področnih šolskih športnih tekmovanjih.
010202 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
29.600,00 EUR
Sofinancirajo se vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih tekmovanj po določilih
državnih panožnih zvez, vključeni so otroci, registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Izvajalci programov uveljavljajo otroške športne
šole (v treh stopnjah) in pod določenimi pogoji.
- strokovni kader
10.300,00 EUR
- najem objektov
14.300,00 EUR
- materialne stroški programov
5.000,00 EUR
0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

8.200,00 EUR

010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
8.200,00 EUR
Opis namena sofinanciranja teh programov je identičen opisu programov za športno vzgojo
otrok, le, da programi pod št. 010203 zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov.
- strokovni kader
4.650,00 EUR
- najem objektov
3.550,00 EUR
03 ŠPORTNA REKREACIJA
4.500,00 EUR
- najem objektov
4.500,00 EUR
Spodbuja se aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega
prostega časa odraslih. Sofinancirajo se različni programi društev, ki izvajajo rekreacijo v
različnih letnih obdobjih.
04 KAKOVOSTNI ŠPORT
4.700,00 EUR
- najem objektov
4.700,00 EUR
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki s svojimi ekipami ter posamezniki (člani)
nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za vadbo in
športna tekmovanja, nimajo pa objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa obenem pa nezadovoljive pogoje
koriščenja sredstev iz programa športne rekreacije.
05 VRHUNSKI ŠPORT
1.000,00 EUR
- športni dodatek
1.000,00 EUR
Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s
statusom športnika mednarodnega svetovnega ali perspektivnega razreda po določilih in
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ Slovenije. V okviru tega se sofinancira
športni dodatek, ki se dodeljuje društvom, katerih člani imajo status kategoriziranega
športnika ob prijavi na razpis.
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07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

2.300,00 EUR

0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU
2.300,00 EUR
Sofinancirajo se programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, potrjenih s strani
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in programi izobraževanja na Fakulteti za šport
ter Športnih oddelkih gimnazij.
- usposabljanje strokovnih kadrov
1.050,00 EUR
V okviru odobrenega programa, se strokovnemu delavcu sofinancira pridobitev stopnji
usposabljanja primeren naziv (1., 2. in 3. stopnje) v skladu s programi usposabljanja
potrjenimi s strani Strokovnega sveta RS za šport. Sofinancira se tudi usposabljanje sodnikov,
vse v skladu z merili za sofinanciranje iz pravilnika.
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov
1.150,00 EUR
Pod določenimi pogoji in merili pravilnika se sofinancira pridobitev oz. potrditev ustreznih
licenc, če so le-te predpisane.
- posebni programi izobraževanja – športni oddelek gimnazije
100,00 EUR
Sofinancirajo se posebni programi Fakultete za šport in Športnih gimnazij izven rednega
programa, za študente in dijake s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona.
08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV

39.900,00 EUR

0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
39.600,00 EUR
Društvom in zvezi se sofinancira stroške za osnovno dejavnost oz. za njihovo delovanje.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi točkovnega sistema in na način, ki ga določa pravilnik.
- 75 % delovanje društev kakovostnega športa
29.700,00 EUR
- 25 % delovanje društev rekreativnega športa
9.900,00 EUR
0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV
300,00 EUR
- delovanje športnih zvez
300,00 EUR
Programe, ki jih predlaga zveza in so njeni lastni, se sofinancirajo v skladu z določili
pravilnika.
10 ŠPORTNI OBJEKTI

4.700,00 EUR

1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
4.700,00 EUR
Sofinancira se uporaba športnih površin in objektov v občinski lasti in v upravljanju društev.
- vzdrževanje športnih površin in objektov
4.700,00 EUR
19 DRUGO

7.600,00 EUR

1901 ŠPORTNE PRIREDITVE
3.100,00 EUR
Športne prireditve se sofinancirajo na podlagi točkovanja in uvrščanja prireditve po namenu
(Promocijske prireditve, Tekmovanja ekip in posameznikov in Prireditve z dolgoletno tradicijo).
1919 POSEBNI PROGRAMI
4.500,00 EUR
Občina v tem segmentu sofinancira programe z namenom razvoja novih vsebin ali vsebin, ki so
zaradi svoje specifike občanom Gornje Radgone manj dosegljive in se ne morejo izvajati skozi vse
leto. Med posebne programe sodijo predvsem planinski pohodi, tabori, tečaji smučanja in
počitniški programi.
VSI PROGRAMI SKUPAJ:

110.000,00 EUR

Številka: 671-1/2017-U123
Datum: _______ 2017

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
Sprejem vsakoletnega Letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) lokalni skupnosti
oziroma Občinskemu svetu, kot najvišjemu organu odločanja v lokalni skupnosti, nalaga prvi
odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03 - ZOPA).
Izvedbeni akt, ki podrobneje opredeljuje postopke sofinanciranja programov športa, je
Pravilnik 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), ki med drugim v 4. členu določa, da se s postopkom izbora izvajalcev
programa športa in s sofinanciranjem izvajanja letnega programa prične po sprejetju
proračuna občine. Navedeni pravilnik določa lokalni skupnosti oz. občinski upravi vse
nadaljnje postopke in izvedbene naloge, s katerimi lokalna skupnost sofinancira programe
športa.
V postopek priprave in proučitve predloga LPŠ se vsako leto vključi člane Komisije za izbor
izvajalcev programa športa, v skladu s 60. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje
letnih programov športa v Občini Gornja Radgona pa je k podaji mnenja k predlogu LPŠ
pozvana tudi Športna zveza Gornja Radgona.
Vsi navedeni postopki v prejšnjem odstavku, so bili izvedeni v mesecu februarju 2017.
Pri pripravi LPŠ se preverijo gibanja porabe sredstev za posamezne namene po razpisu iz
prejšnjih proračunskih obdobij (treh let) upoštevaje višino sredstev, predvidene za dejavnost
športa v proračunskem letu, za katerega se LPŠ sprejema (leto 2017). Pri tem se upoštevajo
specifike na področju športa v Občini Gornja Radgona, pa tudi razni pokazatelji in
predvidevanja na lokalnem in nacionalnem nivoju. Kratek opis programov, ovrednotenih in
razdeljenih po ustrezni in predpisani klasifikaciji, vsebuje splošne informacije in tudi splošna
določila Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja
Radgona.
Občina Gornja Radgona v proračunskem letu 2017 za izvajanje programov športa (iz
proračunske postavke 180562), zagotavlja sredstva v višini 110.000,00 EUR. V primerjavi z
letom 2016 se sredstva namenjena programom športa v letu 2017 znižujejo (za 10,57 %).
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani letni program športa za
leto 2017 obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2017.

Pripravila:
Simona PELCL, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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