Letni program športa v Občini Kobarid za leto 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03
–ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014-2020 (Uradni list RS, št. 26/14) je Občinski svet Občine Kobarid na svoji 20. redni
seji, dne 27. 2. 2017 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOBARID
ZA L E T O 2 0 1 7
1. UVOD
Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v RS, ki
se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program
športa v Občini Kobarid za leto 2017 (v nadaljevanju: letni program) zagotavlja, da
Občina Kobarid v Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2017 izvajalcem športnih
programov namenja določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki
so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Letni program športa Občine Kobarid za leto 2017 tako opredeljuje programe športa, ki
se sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo
uresničevanje in razdelitev obsega sredstev, ki se zagotovi v proračunu lokalne
skupnosti.
Proračunska sredstva se namenijo sofinanciranju posameznih programov športa, ki jih
izvajajo izvajalci s sedežem v Občini Kobarid oz. so namenjeni občanom kobariške
občine. Sredstva se razdelijo preko javnega razpisa, ki zagotavlja možnost prijave vsem
zainteresiranim izvajalcem in njihovo enakopravno obravnavo. Javni razpis za
sofinanciranje izvajalcev programov športa objavi Občina Kobarid. Podlaga za izbor in
vrednotenje programov športa je Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini
Kobarid (Uradni list RS, št. 57/08) (v nadaljevanju: pravilnik). Z vsakim izbranim
izvajalcem programov športa bo Občina Kobarid sklenila letno pogodbo o sofinanciranju
programov športa.
2. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo
kot celoto, zato v Občini Kobarid na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim
ciljem:

dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh
starostnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;

doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa;

spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja;

zadostiti prostorskim standardom (mreža športnih objektov in površin na
območju občine) za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih
dejavnosti v občini;
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uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru vzdrževanja in
prenove lokalno pomembnih javnih športnih objektov.

S kratkoročnim ciljem sledimo zagotavljanju osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj
programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
športne rekreacije, športa invalidov, kakovostnega športa in posameznih razvojnih in
strokovnih nalog v športu.
Občina Kobarid z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj
športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Javni interes na
področju športa uresničuje tako, da:
 zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini;
 spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti;
 načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne javne športne objekte in površine.
3. IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOBARID
Za uresničevanje javnega interesa v športa, opredeljena z letnim programom, se
zagotavljajo proračunska sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
3.1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
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 razvoj osebnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: Najem 60 ur objekta na skupino, v
kateri je največ 20 otrok, strokovni kader za največ 60 ur za skupino, v kateri je največ
20 otrok (skladno s pogoji, merili in normativi za vrednotenje programov športa v občini
Kobarid – priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid).
Propagandnega gradiva občina ne bo financirala, saj ga financira ZŠRS Planica.
Ne sofinancirajo se programi, objekt oz. strokovni kader, ki so del šolskega programa in
ki je že financiran iz javnih sredstev.
Cilj programov je zlasti:

obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s privlačnimi in
sodobnimi športnimi vsebinami;

izboljšati gibalno zmogljivost otrok;

pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po športnem udejstvovanju v naslednjih
starostnih obdobjih.
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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« ter drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in
mladostnikov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: Organizacija, izpeljava in udeležba
šolskih prvenstev, strokovni kader in objekt (skladno s pogoji, merili in normativi za
vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika). Občina skladno s
Pravilnikom sofinancira propagandno gradivo za izvajanje programa » Zlati sonček« in
»Krpan« .
Ne sofinancirajo se programi, objekt oz. strokovni kader, ki so del šolskega programa in
ki je že financiran iz javnih sredstev.
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 programa, ki jih določi nacionalna
panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in
Olimpijski komite Slovenije-Združenjem športnih zvez.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne
stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in
tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez (skladno s pogoji, merili in
normativi za vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika).
Cilji so:

vključitev čim večjega števila mladih, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa
treniranja in nastopanja na višji ravni,

omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s
ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
Na lokalni ravni se lahko sofinancirajo strokovni kader ter objekt za izvedbo 80-urnih
programov za otroke s posebnimi potrebami.
Program se sofinancira skladno s pogoji, merili in normativi za vrednotenje programov
športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika.
Cilji:



ohranjanje gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije in resocializacije,
razvedrilo otrok in mladine s posebnimi potrebami v okviru zmožnosti za aktivno
športno udejstvovanje.

Interesna športna vzgoja mladine:
Je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe, katerih namen je predvsem izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje
primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje in zmanjšanje negativnih
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posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju
zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe
na skupino (skladno s pogoji, merili in normativi za vrednotenje programov športa v
občini Kobarid – priloga Pravilnika).
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
Program zajema načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi
so lahko razdeljeni na več stopenj (kadeti, mladinci). Maksimalno število ur dejavnosti je
določeno s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid. Iz sredstev
lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez, dodajo se bonus točke za
kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda (skladno s pogoji, merili
in normativi za vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid).
Cilji so:

vključitev čim večjega števila mladih, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa
treniranja in nastopanja na višji ravni,

omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s
ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
3.2 Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina
življenja in dela, preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-uri programi vadbe v različnih športnih
panogah. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko
sofinancira tudi strokovni kader (skladno s pogoji, merili in normativi za vrednotenje
programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika o sofinanciranju programov
športa v Občini Kobarid).
Cilji:




postopno povečati delež športno dejavnih odraslih in starejših ter omogočiti
izvajanje različnih športno-rekreativnih programov, ki potekajo v pokritih in
nepokritih športnih objektih in površinah ter v naravnem okolju.
nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe,
omogočiti dostopnost različnih športnih programov čim širšemu krogu občanov.

3.3 Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V okviru
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teh programov gre za nastope v uradnih tekmovanjih sistema panožnih športnih zvez do
naslova državnega prvaka.
Financira se objekt, ter posamezno kategorizirane športnike (skladno s pogoji, merili in
normativi za vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid).
Cilji na področju kakovostnega športa so zlasti vključitev čim večjega števila mladih, ki
imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za
izvajanje zahtevnega procesa treniranja in nastopanja na višji ravni.
3.4 Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo kategorizirani športnik
svetovnega ali mednarodnega razreda (skladno s pogoji, merili in normativi za
vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Kobarid).
3.5 Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi (skladno s pogoji, merili in
normativi za vrednotenje programov športa v občini Kobarid – priloga Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid).
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti
med športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi ter zvezami.
3.6 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. Občina Kobarid sofinancira posodabljanje
in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, ter redna
vzdrževalna dela. Sredstva lokalne skupnosti za tovrstne projekte se zagotavljajo v
posebnih proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani na specifičen način.
V Kobaridu razpolagamo s športnim parkom, ki obsega naslednje objekte: Telovadnico
in stadion ob OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, nogometno igrišče z umetno travo ter
teniško igrišče z umetno travo. Poleg tega so v občini Kobarid številna vaška športna
igrišča, ki so bodisi občinska ali v lasti krajevnih skupnosti.
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3.7 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi
izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema,
medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu
RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
3.8 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi
ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato
je pomemben segment LPŠ.
3.9 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na
promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in
pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Proračunska sredstva namenjena prireditvam se razdelijo na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov v Občini Kobarid.
4. FINANČNI NAČRT LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2017
Iz proračuna Občine Kobarid se za proračunsko leto 2017 zagotovijo sredstva v
naslednjih deležih za:
Vrste odhodkov

Namen




1.

Telovadnica Kobarid


investicijsko vzdrževanje
športne dvorane;
sofinanciranje čiščenja
športne dvorane;
sofinanciranje materialnih
stroškov dvorane (elektrika,
komunala, ogrevanje,..).

Proračun
2017
(EUR)

Proračunska
postavka

10.000,00

1645

6.100,00

1645

21.450,00

1645

2.

Investicije v športne objekte

1.500,00

1650

3.

Investicije v
telovadnico Kobarid

Sanacija garderob in sanitarij

19.100,00

1653

4.

Programi športa

Javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev programov športa

23.800,00

1890

SKUPAJ

81.950,00
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PROGRAMI ŠPORTA 2017
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6-15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3. 1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3. 2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja študentov
2. KAKOVOSTNI ŠPORT
3. VRHUNSKI ŠPORT
4. ŠPORT INVALIDOV
5. ŠPORTNA REKREACIJA
6. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
7. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev in zvez
SKUPAJ:

Sredstva
2016
(v EUR)
16.700,00

Sredstva
2017
(v EUR)
16.700,00

2.300,00

2.300,00

300,00
1.500,00

300,00
1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00
23.800,00

1.500,00
23.800,00

Izvajalce letnega programa v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti,
na podlagi javnega razpisa. V primeru, da se sredstva iz razpisanega programa ne
porabijo v celoti lahko komisija izvede prerazporeditev sredstev med programi.
5. POSEBNE DOLOČBE
Občina Kobarid lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2017 tistim izvajalcem, pri
katerih se na osnovi poročila oz. izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2016.
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko
občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev
in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene. Prerazporeditev teh
sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.
6. VELJAVNOST IN UPORABA
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Kobarid za leto 2017 ter
Pravilnika o sofinanciranju programov šport v občini Kobarid bo objavljen Javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Kobarid za leto 2017. Letni program športa
predstavlja tudi smernico za nadaljnji razvoj športa.
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Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Kobarid, velja pa takoj po
sprejemu.

Župan Občine Kobarid
Robert Kavčič, l.r.

Številka: 671-0001/2017-1
Kobarid, dne 27. 02. 2017
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