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PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2014 IZVAJALI V 
JAVNEM INTERESU

1. DRUGI PROGRAMI – PREDŠOLSKI IN ŠOLSKI 
ŠPORT

V letu 2014 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-
jo denarna sredstva v višini 1.300,00 EUR.

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
V okviru interesne športne vzgoje predšolskih otrok se na rav-

ni občine izvajajo naslednji programi:
− 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“.

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 do 15 let)
V okviru športne vzgoje šoloobveznih otrok se na ravni obči-

ne izvajajo naslednji programi:
− Zlati sonček,
− Krpan,
− Naučimo se plavati,
− in drugi 80-urni programi oziroma 60-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. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
V letu 2014 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-

jo denarna sredstva v višini 38.950,00 EUR.

2.1. Športna vzgoja mladine in študentov – športna 
rekreacija

Interesna športna vzgoja mladine in študentov je dejavnost 
mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Vklju-
čevanje te populacije v športne dejavnosti je zelo pomembno z 
vidika preprečevanja zdravju škodljivih navad (kajenje, alkoho-
lizem, narkomanija) ter odpravljanju in zmanjševanju negativnih 
vplivov sodobnega življenja. Mladina in študenti imajo možnost 
vključitve v rekreativne športne dejavnosti, ki se izvajajo v obči-
ni. Iz proračuna občine se sofinancirajo športno rekreativna de-
javnost društva Bobek, ki izvaja odbojko, nogomet in badminton 
za mladino ter študente na igrišču v Bistrici, dejavnost društva 
Johanes klub, ki izvaja odbojko na mivki in namizni tenis pri Sv. 
Johanesu ter dejavnost Športnega društva Bakheros, ki izvaja no-
gomet in tenis za mladino.
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o športu ( Ura-
dni list RS, štev.: 22/1998 in 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl. US: 
U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1,15/2003-ZOPA) in 16. člena 
Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV št. 19/2007) je Občinski 
svet občine Selnica ob Dravi na svoji 25. redni seji dne, 13. marca 
2014 sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Selnica ob Dravi v letu 2014

S tem aktom se določi Letni program športa v Občini Selnica 
ob Dravi za leto 2014.

Pravna podlaga za sprejem letnega programa športa je Zakon 
o športu in Nacionalni progam športa v Republiki Sloveniji.

Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, 
ki dopolnjuje življenje posameznika - občana. S športom se lju-
dje, 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, zara-
di vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem 
programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Zato 
občina sofinancira predvsem programe predšolskega in šolskega 
športa, športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami 
in šport invalidov, športno vzgojo mladine in študentov in špor-
tno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport.

Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, zago-
tavljala 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.

Cilji letnega progama športa so predvsem povečati množič-
nost v vseh pojavnih oblikah športa. Kazalci s katerimi se bo me-
rilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje 
števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah.

Glavni izvedbeni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojav-
nih oblikah športa so:
- vsakemu otroku v okviru interesnih športnih dejavnosti omogo-

čiti udeležbo v programih športnih društev,
- spodbuditi športna društva za vključevanje v programe vseh 

pojavnih oblik športa, tako športno aktivne kot navdušence 
športnih društev,

- otrokom, mladim in odraslim omogočiti kakovostno športno - 
rekreativno ponudbo v društvih,

- sodelovanje na množičnih športno-rekreativnih prireditvah,
- omogoči vsem športnim društvom razvijanje kakovosti in vr-

hunskega športa.
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2.4. 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, prepre-
čevanje upadanja splošne vitalnosti posameznika ter pritegniti 
čim večje število ljudi v redne oblike te športne dejavnosti.

V Občini Selnica ob Dravi se sofinancirajo naslednje rekrea-
tivne dejavnosti za odrasle:
- odbojka veterani – Društvo upokojencev Selnica ob Dravi;
- tek in gorski tek – športna sekcija CB radio klub Selnica ob 

Dravi;
- taborniki – Taborniško društvo Kobanski rod Selnica ob Dravi;
- kegljanje veterani – Društvo upokojencev Fala;
- nogomet veterani – Country club Selnica ob Dravi;
- pohodništvo, kolesarjenje, odbojka za veteranke in veterane ter 

motokros – ŠD Turbina Selnica ob Dravi;
- košarka in picado – ŠD Kobansko;
- kegljanje – Kegljaški klub HE Fala
- nogomet veterani – KMN Slemen;
- karate – Karate klub Selnica ob Dravi;
- nogomet – Športno društvo Sv. Duh na Ostrem Vrhu.

2.5. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih 
kadrov se zagotavlja v sklopu postavke Delovanje športnih dru-
štev. Društvo za vsakega vaditelja, ki je opravil licenco za trenira-
nje v svoji panogi v letu, ki se točkuje, prejme določena denarna 
sredstva.

3. UREDITEV IGRIŠČ 
V letu 2014 bo občina uredila igrišče v Selnici ob Dravi in pri 

koči Breza na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu z asfaltno preplastitvijo. 
V proračunu so namenjena sredstva v višini 45.000,00 EUR.

4. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
ŠPORTA V LETU 2014

PODROČJE IZVAJALEC PRORAČUNSKA 
SREDSTVA (EUR)

Drugi programi – predšolski in 
šolski šport

1.300,00

Delovanje športnih zvez in društev 38.950,00

Ureditev igrišč 45.000,00

SKUPAJ SREDSTVA ZA ŠPORT 85.250,00 

Številka: 671-2/2014 Župan
Datum: 13. marec 2014 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.

2.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport

Program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, zajema načrtno vzgojo mladih špor-
tnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov tako 
ekipno kot posamezno. Na ravni občine se bodo sofinancirali 
naslednji programi:
− cicibani in cicibanke, katerih vadba obsega 240 ur oziroma 

vsaj 60 % zahtevanih ur (mini odbojka - ŠD Turbina Selnica 
ob Dravi in karate - Karate društvo Selnica ob Dravi);

− mlajši dečki in deklice, katerih vadba obsega 280 ur oziroma 
vsaj 60 % zahtevanih ur (mala odbojka - ŠD Turbina Selnica 
ob Dravi in karate - Karate društvo Selnica ob Dravi);

− starejši dečki in deklice, katerih vadba obsega 320 ur oziroma 
vsaj 60 % zahtevanih ur (odbojka deklice, dečki - ŠD Turbina 
Selnica ob Dravi in karate - Karate društvo Selnica ob Dravi);

− mlajši mladinci in mladinke, katerih vadba obsega 400 ur ozi-
roma vsaj 60 % zahtevanih ur (odbojka mladinke, mladinci 
- ŠD Turbina Selnica ob Dravi);

− starejši mladinci in mladinke, katerih vadba obsega 460 ur 
oziroma vsaj 60 % zahtevanih ur (odbojka starejši mladinci, 
mladinke - ŠD Turbina Selnica ob Dravi).

2.3. Kakovostni in vrhunski šport – člani
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 

članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v progra-
me vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni 
skupnosti. Društva, ki kandidirajo za sredstva, morajo imeti za-
gotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih 
sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo 
status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega ra-
zreda. V te programe so vključeni perspektivni oz. kategorizirani 
športniki in športnice po kriterijih Olimpijskega komiteja Slove-
nije po zadnjem aktualnem seznamu.

Vrhunski šport Kakovostni šport

Kriterij za uvrstitev v vrhunski ali 
kakovostni šport

Individualni 
šport

kategoriziran 
vsaj 1 športnik

osvojena vsaj eno 2. in eno 
3. mesto na uradnih državnih 
ali mednarodnih prvenstvih, 

ki so uvrščena v uradni 
tekmovalni sistem panoge

Ekipni šport prvaki v 3. 
državni ligi

uvrščeni v 3. državno ligo

Vadba obsega 460 ur oziroma vsaj 60 % zahtevanih ur.
Dodatne pogoje za uvrstitev v kakovostni in vrhunski šport 

opredeljuje pravilnik.
V Občini Selnica ob Dravi se sofinancira vrhunski šport Kara-

te kluba Selnica ob Dravi in kakovostni šport ŠD Turbina Selnica 
ob Dravi odbojka, Klub malega nogometa Slemen, ki je uvrščen 
v 3. slovensko ligo in ŠD Kobansko s pikado sekcijo, ki tekmuje-
jo na državnem nivoju.


