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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET

ZADEVA: Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012

I. PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič
II. VRSTA POSTOPKA
Postopek v skladu s prvim odstavkom 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
(Uradni list RS št. Uradni list RS št. 15/2007, 53/2010)
III. FAZA POSTOPKA
Enofazni postopek
IV. PRAVNE PODLAGE
 Pravilnik o financiranju športa v občini Poljčane (Uradni list RS, št. 31/2008, 102/2010)
 Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98)
 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2000, 31/2000 popr.)
 Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).
V. NAMEN, CILJI SPREJEMA
Občinski svet Občine Poljčane, je na svoji 13. redni seji, dne 18. 3. 2008, sprejel Pravilnik o
financiranju športa v občini Poljčane in ga dne 7.12.2010 na svoji 2. redni seji dopolnil in
spremenil.
Navedeni akt v III. poglavju opredeljujeta letni program športa lokalne skupnosti, kot sledi:
Letni program določa:
– obseg sredstev Nacionalnega programa športa po posameznih vsebinah, določenih v 8. členu
Pravilnika,

– obseg sofinanciranja posameznih športnih panog iz proračuna lokalne skupnosti, ki se določi
na osnovi meril iz 11. člena Pravilnika,
– obseg in način razdelitve vsebin Nacionalnega programa športa, določenih v 5., 6., 7., 8., in
9., točke 8. člena Pravilnika.
Predlog letnega programa športa lokalne skupnosti pripravi občinska uprava. Na predlog župana
ga sprejme Občinski svet občine Poljčane, po sprejemu vsakoletnega proračuna. Objavi se na
spletni strani Občine Poljčane v 8 dneh po sprejemu.
Občinska uprava je na osnovi navedenega poglavja pripravila predlog Letnega programa športa
Občine Poljčane za leto 2012, ki ga prilagamo v nadaljevanju. Program je osnova za pripravo in
izvedbo javnega razpisa, na osnovi katerega se proračunska sredstva razdelijo med izvajalce
športnih programov.
Izhodišče za pripravo programa je bil Letni program športa Občine Poljčane za leto 2011 in
realizacija sredstev v letu 2011.
VI. FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje Letnega programa športa Občine Poljčane za leto 2012 nima neposrednih finančnih
posledic za občinski proračun. Letni program športa je osnova za pripravo in izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje športnih programov društev v letu 2012, ki pa ima finančne posledice.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18511 Letni program športa.
VII. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012 obravnava, o
njem razpravlja in sprejme predlog sklepa.
Predlog sklepa:

SKLEP:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012.

S spoštovanjem,
Pripravila:
Klavdija Majer, dipl. upr. org.

Priloženo:
– Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012

Župan
Stanislav Kovačič

OBČINA POLJČANE
Občinski svet
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
Na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 31/2008,
102/2010) in na osnovi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2012 Občinski svet Občine
Poljčane sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2012
I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2012, v proračunski postavki
18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva Občine Poljčane, ki so
namenjena izvajanju športnih programov v Občini Poljčane, v višini =38.500,00 EUR.
Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa (NPŠ) in v obsegu:
VSEBINA NPŠ

EUR

1.

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2.

Športna rekreacija

4.000,00

3.

Kakovostni in vrhunski šport

9.000,00

4.

Šport invalidov

5.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

6.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost

7.

Založniška dejavnost

100,00

8.

Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

500,00

9.

Informacijski sistem na področju športa

200,00

10. Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
SKUPAJ

17.200,00

300,00
1.200,00
0,00

6.000,00
38.500,00

V primeru, da za katero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo na vsebino
Kakovostni in vrhunski šport.
II. DOLOČITEV PREDNOSTNIH PANOG
Letni program športa lahko prednostno upošteva tiste panoge, ki so pomembne za lokalno
skupnost in predstavljajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti. Pri programih
kakovostnega in vrhunskega športa ter programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, ki se izvajajo v okviru prednostnih panog se število zbranih točk pomnoži s
koeficientom K. Koeficient K znaša največ 0,1.

Vrednost točk se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk posamezne
vsebine in glede na obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa Letni program športa lokalne
skupnosti
Kot prednostne športne panoge v občini Poljčane se v letu 2012 določajo naslednje panoge,
katerim pripadajo koeficienti:
ŠPORTNA PANOGA KOEFICIENT
Nogomet

0,1

III. ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNIH PANOG
Športni programi športnih panog, priznanih pri Olimpijskem komiteju Slovenije obsegajo
naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraževalnega programa
2. športna rekreacija
3. kakovostni in vrhunski šport
4. šport invalidov.
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne
skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in
športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z
namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in
spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko
financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20
otroki.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi
»Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj
gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno
gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih
prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10
otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali
vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge
zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje:

a) cicibani, cicibanke,
b) mlajši dečki in deklice in
c) starejši dečki in deklice.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški
programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s
posebnimi potrebami.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z
največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi
potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo
in drugi podobni programi.
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj,
zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega
življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri
in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: strokovni kader za 80-urne
programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več
stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400-1100 ur.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje:
a) mlajši mladinci in mladinke
b) starejši mladinci in mladinke,
c) kadeti in kadetinje.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s
posebnimi potrebami.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje
življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo programi športne vadbe, tekmovanj in
tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu
strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20
člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in
zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni in vrhunski šport
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna
tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez
do naslova državnega prvaka:
– Kolektivni športi: 1., 2., 3. državna liga
– Individualni športi: 1., 2. državna liga
– Miselne igre: 1., 2. državna lige
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih kakovostnega športa lahko financira najemnina
objekta za 320 ur programa, kategorizacija, doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma
posameznikov-članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Programi vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih vrhunskega športa lahko financira najemnina
objekta za 1200 ur programa, kategorizacija in zavarovanje športnikov.
4. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije,
resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na
ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80 urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira
pa se uporaba objekta in strokovni kader.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU TER INFORMACIJSKI SISTEM NA
PODROČJU ŠPORTA
Razvojne in strokovne naloge v športu obsegajo:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
3. založniška dejavnost,
4. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve in
5. informacijski sistem na področju športa
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni občine se sofinancira izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih
kadrov in sicer:
− kotizacija
− strokovna literatura za tečaje in seminarje,
− seminarji za usposabljanje sodnikov, trenerjev in organizatorjev tekmovanj.
Strokovna komisija pregleda načrtovane naloge na področju izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni
ter določi tiste naloge, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna, pri čemer upošteva
enakomerno zastopanost športnih panog. Komisija glede na ocenjene stroške in zagotovljena
namenska sredstva v tem letnem programu, določi delež sofinanciranja, ki pa ne sme presegati
70%.
Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo
namensko rabo sredstev. Dokazilu je potrebno priložiti kopijo razpisa in potrdila o opravljenem
izobraževanju.
2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
V letu 2012 se za znanstveno raziskovalno dejavnost ne nameni proračunskih sredstev.
3. Založniška dejavnost

Sofinancira se:
− izdajanje strokovne literature,
− drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij,
− propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
Strokovna komisija pregleda načrtovane naloge na področju založniške dejavnosti, ki jih
posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter določi tiste naloge, ki se sofinancirajo iz
sredstev občinskega proračuna, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost športnih panog.
Komisija glede na ocenjene stroške in zagotovljena namenska sredstva v tem letnem programu,
določi delež sofinanciranja, ki pa ne sme presegati 50%.
Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo
namensko rabo sredstev.
4. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev;
− ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (olimpijske igre, sredozemske igre,
univerziade, svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska), svetovni pokali, grand prix
mitingi in turnirji),
− medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.
Strokovna komisija pregleda načrtovane naloge na področju organizacije športnih prireditev, ki
jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter določi tiste prireditve, ki se sofinancirajo iz
sredstev občinskega proračuna, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost športnih panog.
Prednost imajo prireditve, na katerih se zagotavlja mednarodna udeležba in ki imajo status
tradicionalnih prireditev.
Komisija glede na ocenjene stroške in zagotovljena namenska sredstva v tem letnem programu,
določi delež sofinanciranja, ki pa ne sme presegati 50%.
Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo
namensko rabo sredstev.
6. Informacijski sistem na področju športa
Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za
potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Strokovna komisija pregleda načrtovane naloge na področju izgradnje informacijskega sistema
na področju športa, ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter določi tiste naloge,
ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna, pri čemer upošteva enakomerno
zastopanost športnih panog.
Komisija glede na ocenjene stroške in zagotovljena namenska sredstva v tem letnem programu,
določi delež sofinanciranja, ki pa ne sme presegati 50%.
Odobrena sredstva se realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo
namensko rabo sredstev.
V. DELOVANJE DRUŠTEV NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI
Športna društva, kot osnovne športne organizacije za svoje osnovno delovanje potrebujejo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki se lahko sofinancirajo in proračuna lokalnih
skupnosti.
VI. INVESTICIJA V ŠPORTNE OBJEKTE
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Poljčane se zagotavljajo v vsakoletnem
proračunu na posebni proračunski postavki, natančneje pa jih ureja Pravilnik o športnih objektih
v Občini Poljčane.

VII. OSTALE NALOGE
S sredstvi proračunske postavke 18513 Ostale naloge, ki so v zagotovljena v višini 1.500,00 €,
se lahko sofinancirajo ali financirajo športne dejavnosti, prireditve in programi, ki so pomembni
za promocijo občine, pa jih ni mogoče predvideti v naprej oziroma ob prijavi na razpis še niso
znane. Sofinancira se lahko tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih
prireditvah izven države.
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov, s
sklepom župana.
VIII. POSEBNE DOLOČBE
Komisija lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2012 tistim izvajalcem, pri katerih se na
osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajanja športnih programov preteklega leta. Če izvajalec v letu 2012 teh programov
ne izvaja več, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski
proračun. Enako se ravna tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko niso
nastali.
IX. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za
izvedbo javnega razpisa in razdelitev proračunskih sredstev, za leto 2012 v proračunski postavki
18511 Letni program športa.
Številka: 013-3/2012 (T9-11)
Poljčane, 22. 2. 2012

Stanislav Kovačič
župan, Občine Poljčane

