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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
29/17 in 21/18), 5. člena Pravilnika za urejanje letnega programa
športa v Občini Sveta Ana (Uradni lis RS, št. 18/06), ter 35. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10,107/10,
MUV 6/14) Občinski svet Občine Sveta Ana na 3. redni seji, dne
21. marca 2019 sprejme

LETNI PROGRAM
sofinanciranja športa v občini Sveta Ana za leto 2019
I - UVOD
Z letnim programom sofinanciranja športa (LPŠ) lokalna
skupnost odloči, katere vsebine in programe bo sofinancirala v
proračunskem letu. Na občinskem svetu sprejeti letni program
športa predstavlja osnovo za razpis.
II - IZHODIŠČA IN USMERITVE
Nacionalni program športa (NPŠ) opredeljuje uresničevanje
javnega interesa v športu. NPŠ določa:
izhodišča in usmeritve športa,
vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
razvojne in strokovne naloge v športu,
upravljanje športa,
okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov.
Izvajanje nacionalnega programa športa v lokalni skupnosti
se določi z letnim programom športa. Letni program športa v
občini Sveta Ana 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 občine Sveta Ana.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z
LPŠ, lokalna skupnost zagotavlja javna sredstva za financiranje
ali sofinanciranje naslednjih vsebin:
programi za otroke in mladino
športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
športno rekreativni programi za vse
programi kakovostnega športa
programi vrhunskega športa
- šport invalidov
- programi izobraževanja na področju športa
promocija športa in športne prireditve
priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem
športni objekti in oprema
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu v Občini Sveta Ana so:
športno društvo s sedežem v občini Sveta Ana,
Osnovna šola Sveta Ana
Za izvajanje LPŠ je, skladno s 5. členom Zakona o športu
(Url. RS, št. 29/17 in 21/18), Občinski svet Občine Sveta Ana
sprejel podrobnejša merila za vrednotenje in izbor programov
športa v Občini Sveta Ana.
Sredstva za investicije v športne objekte in investicijsko vzdrževanje se določijo kot posebna postavka v občinskem proračunu.
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Tako bo občina v letu 2019:
posvetila posebno pozornost programom (interesnim in
tekmovalnim) za otroke mladino in odrasle, z namenom
spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa
omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v občini
sofinancirala izobraževanje in usposabljanje strokovnega
kadra kot so šolnine, tečaji, seminarji
sofinancirala promocijo športne rekreacije, športno rekreativna tekmovanja, promoviranje športne dejavnosti, organizacijo odmevnejših športnih prireditev,
namenila sredstva za nakup nove in dotrajane opreme, ki je
potrebna za izvajanje športa.
III – CILJI
A – na področju športne vzgoje
uresničevati javni interes na področju športa,
zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne
športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in
mladine in omogočiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na občinskem, področnem in
državnem nivoju,
zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport in s tem vključevanje čim večjega števila mladih v
programe redne in organizirane vadbe,
zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu.
B – na področju športne rekreacije
povečati število redno sodelujočih v programih športne rekreacije,
omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu
krogu občanov.
C – na področju kakovostnega športa
vsem klubom in društvom ter posameznikom – izvajalcem
športa, ki izpolnjujejo pogoje omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez,
izvajalcem športa, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti sofinanciranje uporabe športnih objektov.
D – na področju vrhunskega športa
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.
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
zagotoviti izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov za delo v športu,
zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev
v občini.
F – na področju športnih objektov
zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za organizirane programe športa,

IV - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019
V letu 2019 se pričakuje enako število pogodbenih izvajalcev
športa. Višina razpoložljivih sredstev znaša 4.557,00 €. Vrednost
točke znaša 19,8130 €.
Za uresničevanja zgoraj navedenih ciljev se bo v letu 2019 iz
občinskega proračuna sofinanciralo izvajanje naslednjih programov športa:
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A - PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO
Programi interesne vadbe za predšolske otroke
tečaj plavanja
skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira do10 ur strokovnega kadra in stroški najema
objekta
60 ur športnih dejavnosti
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega objekta za skupino in strokovni kader
Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih
Iz občinskega proračuna se financirajo sodniški stroški, stroški najema objekta, medalje za posameznike, ki se uvrstijo od
1. do 3. mesta, stroški zdravniške službe, če jo zahteva narava
panoge (večja verjetnost poškodb)
80 urni redni programi
Skupina se oblikuje za največ 20 otrok. Iz občinskega proračuna se sofinancira najem vadbenega prostora za skupino in
vadbeni kader.
B - ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE
športno rekreativna tekmovanja
iz občinskega proračuna se sofinancira medalje za uvrstitev od 1.
do 3. mesta, pri ekipnih tekmovanjih pokali za uvrstitev od
1. do 3. mesta
C - PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU
ŠPORTA
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnega
kadra, kot so šolnine, tečaji in seminarji
D - PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE PRIREDITVE
Promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Sveta Ana
Sodelovanje s športnimi dejavnostmi ob občinskem prazniku Občine Sveta Ana
Organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana, s
katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru
Organizatorju športne prireditve se zagotavlja sofinanciranje
najema objekta, propagandnega materiala, priznaj in pokalov ter
drugih stroškov.
E - ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA
nakup nove opreme
zamenjava dotrajane opreme
Sredstva se namenijo za nakup nove opreme, ki je potrebna
za izvajanje športa in zamenjavo dotrajane opreme (mreže, žoge,
vrvi…).
Letni program sofinanciranja posameznih programov športa
je finančno ovrednoten na podlagi točkovnika iz Pravilnika za
urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana. Višina sofinanciranja posameznih programov je razvidna iz tabelarne priloge letnega programa sofinanciranja športa v Občini Sveta Ana
v letu 2019.
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Silvo Slaček, s.r.
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Letni program sofinanciranja športa
v Občini Sveta Ana v letu 2019

ŠT.
1.
A

B

2.

PROGRAM
ŠPORTA

TOČKE

Programi
interesne vadbe
za predšolske
otroke

Programi
interesne vadbe
za šoloobvezne
otroke

Tečaji plavanja

2

39,63

60 ur športnih
dejavnosti

9

178,32

Nastopi na
občinskih,
regijskih
in državnih
tekmovanjih

2

39,63

80 urni redni
programi

38

752,89

28

554,76

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU
ŠPORTA
Izobraževanje
in usposabljanje
strokovnega
kadra

Šolnine, tečaji in
seminarji

Promoviranje
športne
dejavnosti kot
sestavnega dela
tur. promocije
občine

najem objekta,
propagandnega
materiala,

34

673,64

B

Sodelovanje
s športnimi
dejavnosti na
občinskem
prazniku

priznanja in
pokali, ter drugi
stroški

34

673,64

C

Organizacija
odmevnejših
športnih
prireditev

30

594,40

5.

ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA
Investicijsko
vzdrževanje

ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI ZA VSE
Športno
rekreativna
tekmovanja

PROMOCIJA ŠPORTA IN ŠPORTNE
PRIREDITVE

A

€

PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO

Športno
rekreativna
tekmovanja
3.

AKTIVNOST
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0

0

Nakup nove
opreme

38

752,89

Zamenjava
dotrajane opreme

15

297,20

230

4.557

SKUPAJ
VREDNOST TOČKE

19,8130

