UPRAVA

OBČINA PREBOLD

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@prebold.com
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o športu ( Uradni list RS, štev.: 22/98 in 27/02)
in 15. člena Statuta občine Prebold (Uradni list RS, štev.: 81/06) je Občinski svet občine
Prebold na svoji 23. seji dne 11. aprila 2013 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE PREBOLD V LETU 2013
1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje
posameznika-občana. S športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Z njim
se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v društvih, klubih ali
drugih športnih organizacijah.
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne
aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Zato občina
sofinancira predvsem programe športa otrok in mladine, tekmovanja mladih (ekipno ali
posamezno) na ravni države ter nižje stopnje, športno rekreacijo občanov (vadbe mladih,
odraslih in invalidov), izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter
gradnjo športnih objektov in vzdrževanje le-teh.
Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, zagotavljala finančna sredstva v
občinskem proračunu. Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati
posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanja programa bo spremljal
občinski svet.
2. VSEBINA IN OBSEG LETNEGA PROGRAMA

2.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
V okviru interesne športne vzgoje
programi:

predšolskih otrok se na ravni občine izvajajo naslednji

 Zlati sonček,
 Naučimo se plavati,
 Ciciban planinec,
 športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, knjižice in priznanja za
programe "Zlati sonček", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec" in najem objekta v
skladu s pravilnikom.

2.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 do 15 let)

V okviru športne vzgoje šoloobveznih otrok se na ravni občine izvajajo naslednji programi:
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 Zlati sonček,
 Krpan,
 Naučimo se plavati,
 in drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, organizacije in
izpeljava medobčinskih šolskih prvenstev po kriterijih pravilnika.

2.3 Športna vzgoja mladine in študentov

Interesna športna vzgoja mladine in študentov je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo
v športne programe. Vključevanja te populacije v športne dejavnosti je zelo pomembno z vidika
preprečevanja zdravju škodljivih navad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter odpravljanju in
zmanjševanju negativnih vplivov sodobnega življenja.

Iz proračuna občine se sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino in
stroške uporabe objekta.

2.4 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, zajema
načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov tako ekipno
kot posamezno. Na ravni občine so ti programi razdeljeni v več stopenj in sicer:







cicibani in cicibanke, katerega vadba obsega 240 ur in je v skupini 15 otrok;
mlajši dečki in deklice, katerega vadba obsega do 400 ur in je v skupini 15 otrok;
mlajši dečki in deklice, katerega vadba obsega do 400 ur in je v skupini 15 otrok;
starejši dečki in deklice, katerega vadba obsega do 800 ur in je v skupini 15 otrok;
kadeti in kadetinje, katerega vadba obsega do 1.100 ur in je v skupini 15 otrok;
mladinci in mladinke, katerega vadba obsega do 1.100 ur in je v skupini 15 otrok.

Iz proračuna občine se za izvajanje programa vadbe sofinancira objekt in strokovni kader v obsegu
števila vadbenih ur na skupino.

2.5 Športna rekreacija odraslih

Program športne rekreacije odraslih je usmerjen v ohranjanje in izboljšanje celotnega
zdravstvenega statusa ljudi, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela,
preprečevanje upadanja splošne vitalnosti posameznika ter pritegniti čim večje število ljudi v
redne oblike te športne dejavnosti. Na ravni občine se izvaja naslednji program:
–

80 ur programa vadbe na skupino v različnih športnih panogah.

Praviloma se financira s strani udeležencev. Iz sredstev proračuna občine pa se
sofinancirajo stroški objekta (najemnina), za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

2.6 Športne aktivnosti invalidov

Program športne aktivnosti invalidov je namenjen predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni občine se izvajajo naslednji programi:


80 ur programa vadbe na skupino.

Iz proračuna občine se sofinancira uporaba prostora in strokovni kader.
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2.7 Športno rekreativne prireditve

Izvajanje športno rekreativnih prireditev je namen vključevanja čim večjega števila občanov v te
prireditve, ki se izvajajo na ravni občine ali pa so vključene v koledarje športnih prireditev na
ravni države. Športno rekreativne prireditve morajo na občinski ravni izpolnjevati naslednje:

da so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji,
da so prijavljene v koledarju športnih prireditev Občine Prebold,
namenjene morajo biti različnim starostnim kategorijam rekreativcev,
biti morajo obiskane – vsaj 20 udeležencev,
zagotovljena mora biti strokovno vodenje prireditve in poskrbljeno za varnost vseh
udeležencev,
 biti morajo odmevne v javnih medijih.
Za ostale dogovorjene športno – rekreativne prireditve občinskega ali medobčinskega
pomena se iz občinskega proračuna pokrijejo stroški organizacije tekmovanja (sodniki),
stroški priznanja (pokalov, plaket).






2.8 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo v športu
Razvoja in programov športa se ne moremo zamisliti brez strokovnih kadrov, ki to
dejavnost vodijo organizirajo in izvajajo. Tako se na ravni občine sofinancira
izobraževanje in usposabljanje kadrov in sicer: kotizacija in strokovna literatura za tečaje
in seminarje, seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorje tekmovanj.
2.9 Športni objekti in vzdrževanje objektov in naprav
Na ravni občine je predvideno financiranje zavarovalne premije za športne objekte, ki so
v lasti občine ter dograjevanje ostale športne infrastrukture na območju občine. Za
objekte in naprave v lasti društev bo občina namenjala samo manjši del sredstev za
izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del na področju športa.

2.10
Delovanje društev, klubov, športne zveze in zavoda, povezanih s športom
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih in klubih, del pa tudi v vzgojno
izobraževalnem zavodu OŠ Prebold. Športne programe sprejemajo in izvajajo društva
avtonomno. Športna društva so povezana v Športno zvezo Prebold, ki za društva vrši
strokovne in usmerjevalne naloge, ter društvom pomaga pri izvajanju programov.
3.

IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

Občina skrbi za uresničevanja javnega interesa v športu, o javnem interesu v športu pa na
ravni občine odloča občinski svet. V letni programom športa se uvrstijo tiste programe
nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo tudi tradicijo
ter posebnosti športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki
ga župan objavi na krajevno običajen način. V razpisu se opredeli naslednje:
 izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
 programe, ki bodo sofinancirani,
 pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
 način izbora programov in podlaga za izbor.
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Prijave na razpis zbere občinska uprava ter jih v skladu z merili iz tega pravilnika in
razpisnimi pogoji obdela in ustrezno točkuje. Pripravljen predlog razdelitve sredstev se
posreduje Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki ga
obravnava in posreduje Občinskemu svetu občine Prebold v potrditev.
4. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V proračuna Občine Prebold se za leto 2013 zagotavljajo sredstva na programu 18
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE, podprogramu 18059001 Programi športa,
proračunski postavki 08001 Športna zveza v višini 20.000,00 EUR za dejavnost izvajalcev
letnega programa športa, za vzdrževanje športnih objektov ter naprav.

Na programu 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, podprogramu
18059001 Programi športa, proračunski postavki 08001 Športna zveza Prebold se
sofinancira:
 sofinanciranje materialnih stroškov Športni zvezi Prebold
 sofinanciranje športnih prireditev v okviru Občine Prebold
 sofinanciranje programov športa izvajalcem (šport mladih, tekmovalni šport,
izobraževanje, športna rekreacija in športne rekreativne prireditve),
 sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport.
Sofinanciranje izvajanje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom občine
Prebold za leto 2013.

Štev.: 671/1 /2013
Prebold, 11.4.2013

ŽUPAN
OBČINE PREBOLD
Vinko DEBELAK
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