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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
 Zakon o športu - ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg),
 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11),
 Pravilnik o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin 4/2013).

IV.

NAMEN IN CILJI SPREJEMA

V juniju 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1), ki v 13. členu določa, da
izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi
Občinski svet, z letnim programom športa na lokalni ravni (v nadaljevanju LPŠ).
LPŠ določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem
letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer
upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu športa.
ZŠpo-1 določa, da mora Občinski svet sprejeti akt, v katerem podrobneje določi:

 izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa,
 podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na lokalni ravni,
 način določitve višine sofinanciranja,
 postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
 način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter
 način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Glede na navedeno se bodo sredstva za šport v letu 2019 dodeljevala na podlagi določil
veljavnega Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/2013) ter na podlagi Letnega programa športa Občine
Poljčane za leto 2019.
Šport je dejavnost, ki pomembno vpliva na kakovost življenja občank in občanov, saj krepi
njihovo zdravje in spodbuja njihovo ustvarjalnost. Temeljni cilj programov športa je
omogočiti vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost in športno rekreacijo čim širši
populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati k zdravemu načinu življenja.
Dolgoročni cilji na področju športa v občini Poljčane (v nadaljevanju občina) so:
 dviganje športne ozaveščenosti občanov in vključevanje čim večjega števila
prebivalcev občine vseh starosti, še posebej mladih, v različne športne aktivnosti,
 spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
 zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini,
 izgradnja športnih objektov na območju občine, ki bodo omogočali kakovostno in
celostno izvajanje tako organiziranih športnih programov, kot tudi individualne
športne rekreacije.
Kot kratkoročni cilj, pa je potrebno izpostaviti predvsem zagotavljanje osnovnih pogojev
za izvajanje in razvoj programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa ter
športne rekreacije in športnih prireditev.
Občina z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Svoj javni interes na področju športa
uresničuje tako, da:
 zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini,
 spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti,
 načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se v občini
Poljčane zagotavljajo proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Športni programi:
 (Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine.
 Športna rekreacija.
 Kakovostni šport.
2. Razvojne dejavnosti v športu:

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

Založništvo v športu.
3. Športne prireditve in promocija športa.
4. Organiziranost v športu.

5. Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov.
Na območju občine Poljčane deluje deset športnih društev.
Predlog LPŠ je pripravila občinska uprava in je osnova za pripravo javnega razpisa za
izvajanje športnih vsebin na območju občine Poljčane v letu 2019.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane, na proračunski postavki 18511
Letni program športa v višini 32.500,00 € in na proračunski postavki 18512 Investicijsko
in tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 11.700,00 €.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019
obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Klavdija Majer, mag. jav. upr.
Svetovalka za družbene dejavnosti

Priloga:
 Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019 – predlog.

Župan
Stanislav Kovačič

OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14), Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2013) in Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 Občinski
svet Občine Poljčane sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2019
I. OBSEG PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2019
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2019, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, v višini = 32.500,00 EUR.
Namenska sredstva Letnega programa športa se delijo po vsebinah in v obsegu:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 (Prostočasna) Športna vzgoja otrok in mladine

26.880,00 €
17.380,00 €

Športna rekreacija
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
2.2 Založništvo v športu
3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
3.1 Športne prireditve
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

2.500,00 €
7.000,00 €
1.120,00 €
1.020,00 €

1.2
1.3
2.
2.1

100,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
32.500,00 €

Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov in površin so
zagotovljena na proračunski postavki 18512 Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih
objektov v višini =11.700,00 EUR. Sredstva se namenijo za:
5. Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov
5.1 Telovadnica pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane
5.2 Vzdrževanje nogometnih in drugih športnih igrišč

11.700,00 €
3.500,00 €
8.200,00 €

Proračunska sredstva (razen sredstev za investicijsko in tekoče vzdrževanje) se izvajalcem
športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/2013).
Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje Telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana Koviča
Poljčane se, na podlagi pogodbe, kot transfer dodelijo upravljavcu telovadnice, Osnovni šoli
Kajetana Koviča Poljčane.
II. ŠPORTNE VSEBINE V LETU 2019
1. Športni programi:
1.1.
(Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine.
1.2.
Športna rekreacija.
1.3.
Kakovostni šport.
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.
V letu 2019 se sofinancirajo naslednji programi:
1.1.

(Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine:
 Zlati sonček,
 Naučimo se plavati,
 Ciciban planinec in mladi planinec,
 Krpan,
 Drugi (celoletni) športni programi.
 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.2.

Športna rekreacija:
 Celoletni športno rekreativni programi

1.3.

Kakovostni šport:
 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa

Namenska sredstva za športne programe se vrednotijo na podlagi izvedenih programov
preteklega leta (2018).
2.

Razvojne dejavnosti v športu:
2.1.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu.
2.2.
Založništvo v športu.

Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.
V letu 2019 se sofinancirajo naslednje naloge:
2.1.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu:

 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za pridobivanje
ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in v zadnjih dveh letih (2018 in
2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh sredstev, v letu 2019 ne more kandirati za ta
sredstva.

2.2.

Založništvo v športu
 Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.

Namenska sredstva za razvojne dejavnosti v športu se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti
za tekoče leto.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za založništvo v športu in v
zadnjih dveh letih (2018 in 2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh sredstev, v letu 2019 ne
more kandirati za ta sredstva.

3.

Športne prireditve in promocija športa:
 Organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane.

Namenska sredstva za športne prireditve se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti za tekoče
leto.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za športne prireditve in
promocijo športa in v zadnjih dveh letih (2018 in 2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh
sredstev, v letu 2019 ne more kandirati za ta sredstva.
4. Organiziranost v športu:
 Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni.
Namenska sredstva za organiziranost v športu se vrednotijo na podlagi članstva preteklega
leta (2018).

III. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane in se uporabi se za izvedbo javnega
razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2019 iz proračunske postavke 18511 Letni
program športa.

Številka: 900-1/2019-301 (3-T12)
Poljčane: 19. 2. 2019
Stanislav Kovačič
župan, Občine Poljčane

