PREDLOG

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),
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 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 _____ 2019
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
1. UVOD
Splošna načela delovanja v športu so enake možnosti športnega udejstvovanja za vse
državljane oz. občane, ne glede na spol, raso, socialni status, veroizpoved, jezik, narodnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino. Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega
pomena športa za javno zdravje (telesno, duševno in socialno), socializacijo in gospodarstvo.
Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in k
aktivni udeležbi v družbi, doseganju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti ter prenašanju
drugih pozitivnih družbenih vrednot in narodni identifikaciji.
Javni interes v športu obsega naloge v športu nacionalnega in lokalnega pomena, ki se
določijo v Nacionalnem programu športa v RS in so namenjene zagotavljanju pogojev, da se
državljani oz. občani več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za
ohranjanje zdravja. Javni interes v športu v lokalnih skupnostih se določi z občinskimi letnimi
programi športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki morajo biti v skladu z nacionalnim programom.

2. PRAVNE PODLAGE
•
•

Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/2017)
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)
Na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji, na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi z letnim programom športa.
Lokalna skupnost z LPŠ določa športne programe/področja, ki se v proračunskem letu
sofinancirajo iz občinskega proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje
področij/programov športa, obseg in vrsto športnih programov/področij, pri čemer upošteva
strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.
S pravilnikom so določeni pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ, način in postopek
sofinanciranja, izvajalci LPŠ, namensko spremljanje porabe sredstev, programi in področja, ki
so v javnem interesu, njihov obseg ter višina sofinanciranja.
Do sprejema odloka se pri vseh postopkih, ki jih lokalne skupnosti izvajajo na področju LPŠja upoštevajo določila obstoječih in veljavnih aktov občine na področju športa, upoštevaje
veljavno zakonodajo.
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3. CILJI LPŠ
Zagotavljanje otrokom in mladini kakovostno športno vzgojo, ki jim omogoča pridobiti
gibalno izobrazbo, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga, ustvarjanje
spodbudnega okolja za razvoj vseh oblik športne dejavnosti za vse skupine občanov
zagotavljanje možnosti vsakemu, ki ga to zanima in je zato sposoben, da izboljšuje osebni
športni dosežek, razvoj moralnih in etičnih vrednot športa, spoštovati človekovo dostojanstvo
in varnost vseh, ki so povezani s športom ter zagotavljanje možnosti vsakemu posamezniku za
dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju.

4. PROGRAMI/PODROČJA
Iz proračuna Občine Gornja Radgona se za proračunsko leto 2019 za izvajanje
programov/področij športa na proračunski postavki 180562, zagotovijo sredstva v predvideni
višini 105.000,00 EUR, namenijo pa se za naslednje, v kratkem opisane in ovrednotene,
programe/področja:
01 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

41.100,00 EUR

Programi so namenjeni: športnim dejavnostim, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem
obdobju in šolsko športno vzgojo; obšolskim športnim dejavnostim, namenjenim vsem otrokom in
mladini, športnim dejavnostim otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih
športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in zasebniki, predvsem pa so
to športni programi, ki jih izvajajo športna društva, v katere so vključeni otroci in mladina registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
namenjenim sistematičnim pripravam na tekmovanja.
0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1.300,00 EUR

010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Naučimo se plavati
- Ciciban planinec
- programi redne vadbe

1.300,00 EUR
700,00 EUR
200,00 EUR
400,00 EUR

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

32.300,00 EUR
5.400,00 EUR
1.700,00 EUR
800,00 EUR
2.900,00 EUR
26.900,00 EUR
9.300,00 EUR
13.100,00 EUR
4.500,00 EUR

0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

7.500,00 EUR

010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- strokovni kader
- najem objektov

7.500,00 EUR
4.200,00 EUR
3.300,00 EUR
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03 ŠPORTNA REKREACIJA

4.100,00 EUR

Gre za različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti, s ciljem ohranjanja zdravja,
dobrega počutja in vitalnosti. 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.
- najem objektov
4.100,00 EUR
04 KAKOVOSTNI ŠPORT

4.300,00 EUR

Sofinancirajo se programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih
starostnih kategorijah, ki nimajo možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in
obenem nezadovoljive pogoje koriščenja sredstev iz programa športne rekreacije, tekmujejo
pa v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez - za vadbo in športna
tekmovanja.
- najem objektov
4.300,00 EUR
05 VRHUNSKI ŠPORT

900,00 EUR

Gre za programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov usmerjenih v doseganje
vrhunskih športnih dosežkov, tudi na mednarodni ravni. Do sofinanciranja so upravičeni
izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika
mednarodnega, svetovanega ali perspektivnega razreda po določilih in kriterijih Olimpijskega
komiteja Slovenije.
- športni dodatek
900,00 EUR
07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

2.100,00 EUR

Sofinancirajo se programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, potrjenih s strani
Strokovnega sveta RS za šport, programi izobraževanja in pridobitev oz. potrditev ustreznih
licenc, če so le-te predpisane.
0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU
- usposabljanje strokovnih kadrov
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov
08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV

2.100,00 EUR
700,00 EUR
1.400,00 EUR
34.300,00 EUR

Društvom in zvezi se sofinancira stroške za osnovno dejavnost oz. za njihovo delovanje.
0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
- 75 % delovanje društev kakovostnega športa
- 25 % delovanje društev rekreativnega športa

34.000,00 EUR
25.500,00 EUR
8.500,00 EUR

0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV
- delovanje športnih zvez
10 ŠPORTNI OBJEKTI

300,00 EUR
300,00 EUR
11.300,00 EUR

Sofinancira se uporaba športnih površin in objektov v občinski lasti in v upravljanju društev za
izvajanje športne dejavnosti in stroški uporabe/najema prostorov športnih društev.
1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
- vzdrževanje športnih površin in objektov
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11.300,00 EUR
11.300,00 EUR

19 DRUGO

6.900,00 EUR

Občina v tem segmentu sofinancira programe z namenom razvoja novih vsebin ali vsebin, ki so
zaradi svoje specifike občanom manj dosegljive in se ne morejo izvajati skozi vse leto (planinski
pohodi, tabori, tečaji smučanja, počitniški programi). Prav tako se sofinancirajo številne športne
prireditve.
1901 ŠPORTNE PRIREDITVE
2.800,00 EUR
1919 POSEBNI PROGRAMI

4.100,00 EUR

VSI PROGRAMI SKUPAJ:

105.000,00 EUR

Številka: 671-1/2019-U123
Datum: _______ 2019

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
Obrazložitev:

Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave. Zaradi zagotavljanja avtentičnih
interesov civilne športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ sodeluje športna zveza,
ustanovljena na območju občine, ki h predlogu LPŠ poda mnenje.
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ-ja se izvaja kot javni razpis. Postopek javnega razpisa
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 2019 se je v skladu z 19. členom Zakona,
že pričel. Določil se je predmet sofinanciranja z okvirno predvidenim obsegom javnih
sredstev. Zakon o športu namreč omogoča, da lahko izvajalec javnega razpisa, ne glede na
določbo zakona, ki ureja javne finance (o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev),
prične izvajati vse postopke javnega razpisa, ampak le do izdaje odločbe o izbiri. Le-ta se
lahko izda po sprejetjem in veljavnem proračunu za leto v katerem se odločba izdaja. Takrat
se dejanska višina sredstev javnega razpisa uskladi s sprejetim proračunom. Tako so vsi
postopki javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona za leto 2019 že
dokončani, razen izdaje odločbe.
V skladu z zakonom in pravilnikom je bila k podaji mnenja o predlogu LPŠ-ja za leto 2019
pozvana tudi Športna zveza.
Občina Gornja Radgona v proračunskem letu 2019 za izvajanje programov športa (iz
proračunske postavke 180562), zagotavlja sredstva v višini 105.000,00 EUR.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani Letni program športa
za leto 2019 obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja
Radgona za leto 2019.
Gornja Radgona, maj 2019

Pripravila:
Simona PELCL, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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