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I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
− Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18 - ZNOrg, 82/20),
− 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, Uradno glasilo slovenskih občin
64/2020),
− Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021),
− Pravilnik Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih
občin 69/2020).

IV.
NAMEN IN CILJI SPREJEMA
Zakon o športu (ZŠpo-1) določa, da izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni
ravni za posamezno koledarsko leto določi Občinski svet, z letnim programom športa na
lokalni ravni (v nadaljevanju LPŠ). Pri čemer je v na podlagi določil ZŠpo-1 sprejetem
Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2021; v nadaljevanju: Odlok) podrobneje določen
postopek izbire izvajalcev športnih programov in področij letnega programa športa, pogoji
in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve

višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa,
način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad
pogodbami o sofinanciranju. LPŠ pripravi občinska uprava, o njegovem sprejemu pa
odloča Občinski svet. Poleg tega za proračunsko leto 2021 glede sofinanciranja društev in
njihovega delovanja in aktivnosti zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19
in močno oteženega položaja nevladnih organizacij (kar na nivoju občine Poljčane na
področju športa pomeni športna društva) velja Pravilnik o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije COVID -19 za proračunsko leto 2021 (Uradno
glasilo slovenskih občin 69/2020; v nadaljevanju: Pravilnik). Na podlagi slednjega se bo
športnim društvom, v kolikor bodo izpolnjevala osnovne pogoje za sofinanciranje (iz
ZŠpo-1 oz. meril za izbor programov in področij LPS veljavnega Odloka) v proračunskem
letu 2021 dodelilo pavšalni znesek proračunskih sredstev glede na njihovo izvajanje in
delovanje v preteklih treh letih, ne pa skladno z merili za vrednotenje področij iz
veljavnega Pravilnika.
Z LPŠ 2021 Občine Poljčane se določijo področja športa, vsebine športnih programov,
obseg in vrsta športnih dejavnosti, ki so v tem letu opredeljena kot javni interes občine in
se posledično sofinancirajo ter obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu
Občine Poljčane. Pri tem se upošteva strukturo in prednostne naloge, kot so opredeljeni v
nacionalnem programu športa, ki predstavlja osnovno vodilo pri pripravi tega LPŠ. Javni
interes se uresničuje zlasti na področjih športnih programov in investicij v gradnjo, obnovo
oz. vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi, v manjši meri pa tudi na
področju razvojnih dejavnosti v športu, organiziranosti v športu ter športnih prireditev in
promocije športa.
Glede na navedeno se bodo sredstva za šport v letu 2021 dodeljevala na podlagi določil
veljavnega Odloka (glede meril za izbor programov in področij), Pravilnika (glede meril za
vrednotenj področij) ter na podlagi sprejetega Letnega programa športa Občine Poljčane za
leto 2021, ki je podlaga za pripravo javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na
območju občine Poljčane v letu 2021.
Šport je dejavnost, ki pomembno dobrodejno vpliva na kakovost življenja občank in
občanov, saj krepi njihovo zdravje, samopodobo, počutje in spodbuja njihovo ustvarjalnost
in aktivnost. Temeljni cilj najrazličnejših programov športa je omogočiti kakovostno in
strokovno vadbo, treniranje, tekmovanja in športno rekreacijo čim širši populaciji,
predvsem pa otroke (že od najzgodnejšega obdobja) in mladino usmerjati k aktivnemu in
zdravemu načinu življenja. Občina z LPŠ omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa,
ki je v javnem interesu in se posledično tudi sofinancira iz javnih sredstev. Lokalni javni
interes na področju športa uresničuje in razvija tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo
letnega programa športa v občini, spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj
športnih dejavnosti in načrtuje, gradi ter vzdržuje lokalno pomembne javne športne
objekte.
Dolgoročni cilji na področju športa v občini Poljčane, ki se zasledujejo tudi z vsakoletnim
LPŠ, so predvsem:
− dviganje športne ozaveščenosti občanov in vključevanje čim večjega števila
prebivalcev občine vseh starosti, še posebej mladih in ranljivih skupin, v različne
športne aktivnosti in s tem povečanje športno aktivnega prebivalstva v občini
Poljčane,

− spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja z omogočanjem zdravega
gibalnega, telesnega, osebnostnega, socialnega in čustvenega razvoja občanov preko
športa,
− zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini s podporo športnim društvom
in omogočanjem njihovega delovanja na področju športa,
− izgradnja in vzdrževanje ustrezne športne infrastrukture z objektov na območju
občine, ki bodo omogočali kakovostno in celostno izvajanje, tako organiziranih
športnih programov, kot tudi individualne športne rekreacije,
− pridobivanje in zadržanje ustrezno športno izobraženega oz. usposobljenega kadra,
− povezovanje športa, turizma in drugih lokalnih dejavnosti z namenom doseganja širše
prepoznavnosti občine in sodelovanja. .
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, vse v kolikor je mogoče najbolj kakovostnem in
strokovno kompetentnem okolju.
S tem programom opredeljene naloge bodo izvajali in koordinirali Občina Poljčane
(sprejema LPŠ, načrtuje izgradnjo in obnovo športnih površin, izvaja postopek izbora
izvajalcev LPŠ, upravlja z večino športnih površin v lasti občine, nudi strokovno podporo
športnim društvom, skrbi za promocijo športa), Osnovna šola Kajetana Koviča in Vrtec
Otona Župančiča slovenska Bistrica, enota Poljčane (upravlja s športnimi površinami
(šolsko telovadnico in igriščem) in zagotavlja uporabo športnih površin (OŠ), izvajata
programe), Center za krepitev zdravja Slovenska Bistrica (izvaja programe, skrbi za
promocijo športa) in izvajalci LPŠ (izvajajo programe in skrbijo za promocijo športa v
občini).
Na območju občine Poljčane je v preteklosti delovalo 10 društev na področju športa, ki so
se doslej prijavljala na javne razpise za dodelitev občinski proračunskih sredstev na
področju športa.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane, na proračunski postavki:
- 18511 Letni program športa – dotacije klubom in društvom v višini 28.000,00 € (5,6%
vseh sredstev LPŠ),
- 18512 Tekoče funkcionalno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin
v višini 66.790,00 € (13,4% vseh sredstev LPŠ) in
- 18518 Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana Koviča Poljčane v
višini 402.601,00 € (81% vseh sredstev LPŠ),
torej skupaj 497.191,00 €.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021
obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021.
S spoštovanjem.

Pripravila:
Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav.
Vodja družbenih dejavnosti

Priloga:
− Letni program športa Občine Poljčane za leto 2021

Stanislav Kovačič
župan, Občine Poljčane

Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18 - ZNOrg,
82/20), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 6. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021),
Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev posledic
epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin 69/2020) in
Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2021 Občinski svet Občine Poljčane na svoji 16.
redni seji, dne 17. 2. 2021 sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2021
Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu, skladno z razvojnimi načrti in
razpoložljivimi sredstvi proračuna se s tem letnim programom športa Občine Poljčane za leto
2021 (v nadaljevanju: LPŠ 2021) določi programe in področja športa, ki se v letu 2021
sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev občinskega proračuna in način
sofinanciranja področij športa.
1. Sredstva za izvajanje športnih vsebin – športnih programov, razvoja kadrov in
založništvu, promociji športa s prireditvami in organiziranosti v športu
LPŠ se v pretežni meri aktivno uresničuje preko športnih programov, ki obsegajo različne
vsebine športnih dejavnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh spolov in
predstavljajo neposredno aktivno vadbo posameznika. K motivaciji za šport in večji športni
aktivnosti pa prispevajo tudi športne prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport, turizem
in gospodarstvo lokalne skupnosti. Temelj izvajanja in razvoja športa v občini Poljčane pa z
zagotavljanjem športnih programov in promocije športa s prireditvami predstavljajo športna
društva, za delovanje in razvoj katerih so v okviru LPŠ (glede izobraževanja kadrov in
založništva ter organiziranosti v športu) prav tako zagotovljena proračunska sredstva.
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2021, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa – Dotacije športnim društvom in klubom,
zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju letnega programa športa v Občini
Poljčane v delu, ki ga zagotavljajo in izvajajo društva, v višini 28.000,00 EUR (5,6% vseh
sredstev LPŠ).
Proračunska sredstva se izvajalcem športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa
in skladno z določili Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2021 – glede meril za izbor programov
in področij) in Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju društev za omilitev
posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin
69/2020 – glede meril za vrednotenj področij). Namenska sredstva LPŠ 2021 se delijo po
vsebinah in v obsegu:
ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (vključno s
športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.2. Športna rekreacija
1.
1.1

1.3. Šport starejših

23.520,00 € (4,7%)
5.120,00 €
1.500,00 €
740,00 €

1.4.
1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.1
4.
4.1

Usmerjanje otrok in mladine v kakovosten in vrhunski šport
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Založništvo v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

10.000,00 €
6.160,00 €
840,00 € (0,2%)
740,00 €
100,00 €
280,00 € (manj
0,5‰)
280,00 €
3.360,00 € (0,7%)
3.360,00 €
28.000,00 €

Športne vsebine, ki se sofinancirajo v letu 2021
a.) Športni programi:
Obseg sredstev je 23.520,00 € (4,7% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se
sofinancirajo naslednji programi:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.
2. Športna rekreacija.
3. Šport starejših
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
5. Kakovostni šport.
Namenska sredstva za športne programe, ki so na podlagi veljavnih meril Odloka izbrani za
sofinanciranje, se vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih).
b.) Razvojne dejavnosti v športu:
Obseg sredstev je 840,00 € (0,2% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se sofinancirajo
naslednje dejavnosti:
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 (2020) upravičeno do sredstev za izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, pa tega v zadnjem letu (2020) ni
uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo in oddati zahtevek za nakazilo teh sredstev
do 31. 12. 2021, vendar v finančnih okvirjih proračuna za leto 2021. V letu 2021 se namenska
sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja
doseženih točk v preteklih javnih razpisih). Zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih
epidemioloških razmer, ki bodo zelo verjetno vplivale na izvedbo teh dejavnosti, so v letu
2021 načrtovana nekoliko nižja sredstva (za 0,4 odstotne točke v primerjavi z letom 2020 – na
račun športnih programov).
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, ki ga je za leto 2021 zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih epidemioloških
razmer težko realno (zaradi morebitnih oblastnih omejitev) določiti. V letu 2021 se namenska
sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja
doseženih točk v preteklih javnih razpisih). V letu 2021 so načrtovana sredstva v enakem
obsegu kot v letu 2020.
c.) Športne prireditve in promocija športa:
Obseg sredstev je 280,00 € (manj kot 0,5‰ vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se
sofinancirajo organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane.
Namenska sredstva za športne prireditve se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti za tekoče
leto, ki ga je za leto 2021 zaradi trenutnih lokalnih in svetovnih epidemioloških razmer težko
realno (zaradi morebitnih oblastnih omejitev) določiti. Društvo, ki je bilo v preteklem letu
(2020) upravičeno do sredstev za organizacijo športnih prireditev, pa tega v zadnjem letu
(2020) ni uveljavilo, ima možnost izkazati namensko porabo in oddati zahtevek za nakazilo
teh sredstev do 31. 12. 2021, vendar v finančnih okvirjih proračuna za leto 2021. V letu 2021
se namenska sredstva vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem
sofinanciranju društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021
(povprečja doseženih točk v preteklih javnih razpisih). V letu 2021 so načrtovana sredstva v
polovičnem obsegu glede na leto 2020, izhajajoč pri tem iz realizacije v letu 2020.
d.) Organiziranost v športu:
Obseg sredstev je 3.360,00 € (0,7% vseh sredstev LPŠ 2021). V letu 2021 pa se sofinancira
delovanje športnih društev na lokalni ravni, in sicer se namenska sredstva za organiziranost v
športu se vrednotijo na podlagi Pravilnika Občine Poljčane o interventnem sofinanciranju
društev za omilitev posledic epidemije covid-19 za proračunsko leto 2021 (povprečja
doseženih točk v preteklih javnih razpisih iz naslova članstva). Zaradi trenutnih lokalnih in
svetovnih epidemioloških razmer, zaradi katerih so bila društva v letu 2020 in bodo tudi v letu
2021 manj dejavna od običajnih obdobij, so načrtovana sicer sredstva v primerljivem obsegu,
kot v preteklih letih, a v nekoliko nižjem absolutnem znesku, kot celoten LPŠ kar zadeva
društva in njihove aktivnosti nekoliko nižja sredstva (za 0,4 odstotne točke v primerjavi z
letom 2020 – na račun športnih programov).
2. Sredstva za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi
Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od
prednostnih nalog LPŠ učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in
površin za šport v naravi v občini Poljčane. Občina Poljčane v Proračunu za leto 2021 zato
zagotavlja sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov in površin
v skupni višini 469.191,00 € (94,4% vseh sredstev LPŠ) na naslednjih proračunskih
postavkah:
18512 - Investicijsko in tekoče funkcionalno vzdrževanje športnih objektov v višini
66.590,00 EUR (13,4% vseh sredstev LPŠ)
Gre za športne objekte in površine, ki so v lasti in pretežno tudi upravljanju Občine Poljčane.
Le sredstva za vzdrževanje telovadnice kot transfer dodelijo upravljavcu telovadnice Osnovni
šoli Kajetana Koviča Poljčane.

Za tekoče stroške (funkcionalno vzdrževanje) Doma športov in kulture so namenjena sredstva
v višini 10.300,00 € (konti 402001, 402200, 402201 402203 in 402204; 2,1% vseh sredstev
LPŠ).
Letnemu rednemu in investicijskemu vzdrževanju nogometnih igrišč, in sicer nogometnih in
drugih športnih igrišč za tenis, odbojko, odbojko v Studenicah, z umetno travo so namenjena
sredstva v višini 26.000,00 € (konto 402599; 5,2% vseh sredstev LPŠ).
Za vzdrževanje telovadnice pri OŠ Kajetana Koviča so namenjena sredstva v višini 3.500,00 €
(konto 413302; 0,7% vseh sredstev LPŠ)
Celoviti menjavi dotrajane umetne trave na malem nogometnem igrišču pa so namenja
sredstva v višini 26.790,00 € (konta 420241 in 420501; 5,4% vseh sredstev LPŠ).
18518 – Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana Koviča Poljčane v
višini 402.601,00 € (81% vseh sredstev LPŠ)
Sredstva za investicije se namenijo za zaključek adaptacije in rekonstrukcije kompleksa
športnih igrišč pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.
INVESTICIJSKO IN TEKOČE FUNKCIONALNO
VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
2.1 Tekoče funkcionalno vzdrževanje Doma športov in kulture
2.

469.191,00 €
(94,4%)
10.300,00 €

2.2 Vzdrževanje nogometnih in drugih športnih igrišč (redno tekoče in
investicijsko)
2.3 Telovadnica pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane

26.000,00 €

2.4 Celovita menjava dotrajane umetne trave na malem nogometnem
igrišču
2.5 Adaptacija in rekonstrukcija športnih igrišč pri OŠ Kajetana
Koviča Poljčane

26.790,00 €

3.500,00 €

402.601,00 €

VELJAVNOST IN UPORABA
LPŠ začne veljati naslednji dan po potrditvi s strani Občinskega sveta Občine Poljčane. LPŠ
se objavi na spletni strani Občine Poljčane in je podlaga za izvedbo javnega razpisa in
razdelitev proračunskih sredstev za leto 2021 iz proračunske postavke 18511 Letni program
športa.
Številka: 900-0003/2019-23 (16-T7)
Poljčane: 17. 2. 2021
Občina Poljčane
Stanislav Kovačič,
župan

