Številka: 671-3/2016-1
Datum: 10.12.2015
OBČINSKI SVET
Odbor za negospodarstvo in javne sluţbe druţbenih dejavnosti
ZADEVA:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI HRPELJE-KOZINA ZA LETO
2016

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, ţupanja
Poročevalec: Vasja Valenčič, občinska uprava
Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015), 7.
člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14).
Namen: Obravnava in sprejem
Finančne posledice: Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto
2016
Obrazloţitev: Zakon o športu v svojem 7. členu določa, da se izvajanje športnih programov
na lokalni ravni določi z letnim programom. V Letnem programu športa v Občini Hrpelje –
Kozina za leto 2016 so vključene vse vsebine ter strokovne in razvojne naloge, ki so
pomembne za šport v Občini Hrpelje – Kozina; tako Letni program določa programe športa,
ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se
zagotovijo v proračunu za leto 2016.
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina bosta objavljena
javna razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016 in
razpis za tekoče vzdrţevanje športnih objektov.
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem sklep v predloţenem besedilu.
Priloge:
- Letni program športa za 2016
- Predlog sklepa
Vloţiti:
- Arhiv sej OS
- V zadevo

Pripravil:
Vasja Valenčič

ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Predlog sklepa
Številka: 671-3/2016-2
Datum: 10.12.2015
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015), 7. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2016 (Ur. l. RS št. 21/2015) je Občinski svet Občine Hrpelje Kozina
na
______redni
seji
z
dne
________
sprejel

SKLEP

1. člen
Sprejme se Letni program športa v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016.

2. člen
Ta sklep velja takoj.

ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
1. pripravljalcu gradiva
2. Občinska uprava - proračun
Vloţiti:



Zbirka dokumentarnega gradiva

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur. list RS, št. 51/2015), 7. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Odloka o proračunu Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2016 (Ur. l. RS št. 21/2015) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina
na 10. redni seji z dne 10.12.2015 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI HRPELJE – KOZINA ZA LETO 2016

I. UVOD
Letni program športa predstavlja dokument s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg
in potrebna finančna sredstva.
Z letnim programom športa tako Občinski svet določi skupine programov športa, ki bodo
sofinancirane iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu.
Z javnima razpisoma za zbiranje prijav za programe športa in za tekoče vzdrţevanje športnih
objektov, ki se bodo financirali iz proračunskih sredstev, bo zagotovljena moţnost prijave
vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost obravnave izvajalcev. Razpisa objavi
občinska uprava Občine Hrpelje – Kozina. Podlaga za izbor programov je Pravilnik za
vrednotenje športnih programov v Občini Hrpelje - Kozina, katerega sestavni del so tudi
Merila za vrednotenje športnih programov v Občini Hrpelje- Kozina, prav tako so pri razpisu
za tekoče vzdrţevanje športnih objektov določena merila za vrednotenje. Z vsakim izbranim
izvajalcem bo sklenjena pogodba.
II. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2016
– na področju športne vzgoje
o Zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih
otrok do srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju.
– na področju športne rekreacije
o Povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije.
o Omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov v centru in na
podeţelju.
– na področju kakovostnega športa
o Vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje omogočiti
sodelovanje v tekmovalnih sistemih panoţnih športnih zvez.

o Dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane s
kategorizacijo športnika drţavnega ali mladinskega razreda.
o Klubom in društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti
brezplačno uporabo objektov.
– na področju vrhunskega športa
o pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri
sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim
boljše pogoje za delo.
– pri razvojnih in strokovnih nalogah
o zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov
o zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preţivljanja prostega
časa v občinskem glasilu in z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom
– na področju športnih objektov
o zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa,
o urediti stabilen način sofinanciranja uporabe telovadnice za programe v javnem
interesu in s tem definirati pogoje za izvajanje teh programov nadaljevati s prenovo
športne dvorane
o vzdrţevati novo nogometno igrišče z umetno travo
o gradnja novih športnih objektov –fitnesa na prostem.
III. OBSEG SREDSTEV
V proračunu za leto 2016 so zagotovljena
področjem v naslednjih postavkah:
Zap. št.
1
2
3
4

sredstva, namenjena posameznim športnim

NAMEN
Financiranje programov športa po razpisu
Tekoče vzdrţevanje športnih objektov po razpisu
Tekoče in investicijsko vzdrţevanje in
upravljanje športne dvorane, renoviranje podlage
Ureditev športnega parka Hrpelje – Načrti in druga
projektna dokumentacija

5
5

Fitnes na prostem (Hrpelje)
Energetska sanacija telovadnice

6

Vzdrţevanje nogometnega igrišča z umetno travo

SKUPAJ

ZNESEK V €
70.000,00 €
18.000,00 €
47.200,00 €
25.000,00€
32.000,00€
370.000,00 €
576,00 €
556.776,00€

IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS, obsega Letni program športa v Občini
Hrpelje- Kozina naslednje vsebine:

PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE → sofinancira se v deleţu 10%
vrednosti razpisa
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za:
o predšolske otroke,
o šoloobvezne otroke (od 6. do 15. leta),
o mladine in študentov,
o otroke in mladino s posebnimi potrebami.
1.1
Predšolski otroci
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok so; Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (športna šola). V programe in tečaje se letno
vključuje 10-20 predšolskih otrok.
1.2
Šoloobvezni otroci
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok so; Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati, drugi 80-urni programi(športna šola) ter Šolska športna tekmovanja. V programe je
vključenih preko 120 otrok.
1.3
Interesna športna vzgoja mladine in študentov
Namen programa je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti
mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega ţivljenja, preprečevanje zdravju
škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
1.4
Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi mladih s posebnimi potrebami se izvajajo z namenom izboljšanja socialne
integracije in vključevanja v vsakdanje ţivljenje. V programe je vključenih 5-10 otrok.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI
IN
VRHUNSKI ŠPORT → sofinancira se v deleţu 80% vrednosti razpisa,
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT → sofinancira se v deleţu 4 %
vrednosti razpisa
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarja okoli 200 -230 otrok, mladine in
odraslih, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova drţavnega prvaka,
mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev.
2.1
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
V dani sklop spadajo programi v katere so uvrščeni otroci in mladi, ki imajo sposobnosti in
interes, da bi lahko postali vrhunski športniki. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno
pripravo na športno uspešnost, rezultat le eno od meril uspešnega dela s športniki.
2.2

Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih
in materialnih moţnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne
rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
2.3
Vrhunski šport
Je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
3. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORT INVALIDOV → sofinancira
se v deleţu 4% vrednosti razpisa
3.1
Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa odraslih. V programe je vključenih okoli 500
posameznikov. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar zaradi
javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost se
sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:
- največ 80 ur strokovnega kadra / skupino, le starejšim občanom od 65 let starosti,
- največ 80 ur najemnine objekta / skupino,
- sofinancirajo se tudi mnoţične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska
tekmovanja na nivoju občine in sicer 50 točk.
3.2
Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU →sofinancira se v deleţu
2 % vrednosti razpisa
Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo udeleţbo in organizacijo športnih
prireditev, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijski sistem na
področju športa ter raziskovalno in zaloţniško dejavnost. Preteţni del sredstev se namenja
za udeleţbo na prireditvah oz. organizacijo prireditev, katere imajo učinek na razvoj in
promocijo športa v Občini Hrpelje- Kozina ter izobraţevanju, usposabljanju strokovnih
kadrov v društvih.
V. DRUGA DOLOČILA
1. Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Hrpelje- Kozina, bo ţupan objavil
javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Hrpelje- Kozina za leto 2016.
2. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti se v celoti razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav za športne programe
na podlagi veljavnega pravilnika in meril.
Številka: 671-3/2016-2
Datum: 10.12.2015
ŢUPANJA

Saša Likavec Svetelšek

