Sprejeto na 10. /redni/ seji
Občinskega sveta Občine Lendava
dne 20.4.2016

PROGRAM SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI LENDAVA ZA LETO 2016

I.








PRAVNE PODLAGE
Zakon o lokalni samoupravi( Ur.l. RS, št. 94/07- ZLS- UPB2 , 76/08, 79/09, 51/10 in
10/12-ZUJF)
Zakon o športu (Ur.l. RS. št, 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA)
Nacionalni program športa (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00)
Pravilnik o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l.
RS, št. 95/99 in 11/06)
Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz
javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Lendava (Ur.l. RS, št. 13/08, 32/08 in 19/15) v nadaljevanju: Pravilnik
Proračun Občine Lendava za leto 2016
Razvojni koncept Občine Lendava do leta 2025

Pravne podlage so zajete v predpisih na državni in lokalni ravni. Osnova za določitev zneska
za financiranje športnih programov je uskladitev programa s predlogom proračuna občine
Lendava za leto 2016.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo
dela nacionalnega programa, opredeljenega v poglavju »Vsebine in obseg nacionalnega
programa«, ki se nanaša na lokalne skupnosti, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih
objektov. Osnovna usmeritev pri pripravi Letnega programa športa v Občini Lendava za leto
2016 je Nacionalni program športa 2014 - 2023 ter Razvojni koncept Občine Lendava do
leta 2025.
Izvedbeni način razdelitve sredstev je javni razpis oz. poziv za sofinanciranje programov
športa, Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz
javnih sredstev na lokalni ravni Občine Lendava in sklep o razdelitvi sredstev.

II.

1.

PROGRAM SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN DRUŠTEV

Vsebine, strokovne in razvojne naloge

1.1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec,
 naučimo se plavat in
 športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva ali drugi izvajalci
1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
 Zlati sonček in Krpan,
 Naučimo se plavat,
 drugi 80-urni programi osnovnošolskih otrok,
 program občinskih, medobčinskih in področnih šolskih tekmovanj
1.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport (od 6 do 15 let)
 športne šole (I., II. in III. stopnja)
1.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
 glede na interes in zmožnosti se vključujejo otroci s posebnimi potrebami
1.1.5. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
 programe lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti
1.1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 20 let)
 športne šole (IV. In V. stopnja)
1.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
 glede na interes in zmožnosti se vključuje mladina s posebnimi potrebami
 namenjena je ustrezni skrbi za vključevanje mladine s posebnimi potrebami v vsakdanje
življenje, socialni integraciji
Predvidena sredstva sofinanciranja za točko 1.1. so do 15.000,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa.
1.2. Športna dejavnost študentov
1.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
 programe lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti
1.3. Športna rekreacija
 programi vadbe v različnih športnih panogah

1.4. Kakovostni šport
 priprave članskih ekip in posameznikov, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do
naslova državnega prvaka
1.5. Vrhunski šport
 priprava športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda
 do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo kategorizirane športnike v športnih
panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger
1.6. Šport invalidov
 namen je v ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
1.7. Šport starejših (nad 65 let)
 namen je v povečanju športno dejavnih starejših, v ohranjanju telesnega, duševnega in
socialnega zdravja, in spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja skozi šport
1.8. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
 za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa
1.9. Priznanja športnikov in športnih delavcev
 za pomembne dosežke v mednarodnem športu, organizacijske dosežke, jubileje
Predvidena sredstva sofinanciranja točk od 1.2. do 1.9. so do 50.000,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa.

2.

Sofinanciranje delovanja športnih društev:

Sredstva sofinanciranja so namenjena za tekoče delovanje športnih društev.
- vsak aktivni član društva s plačano članarino (5 točk)
- vsaka organizirana vadbena skupina v netekmovalni dejavnosti (ND)
(200 točk), če vključuje najmanj 10 članov
- vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD) (500 točk), če
vključuje najmanj 10 članov
- vsak m2 društvenega prostora (30 točk, v primeru, da se stroški vzdrževanja in
obratovanja že financirajo iz lokalnih javnih sredstev društva niso upravičena do teh
sredstev)
Predvidena sredstva sofinanciranja za 2. točko so do 63.000,00 EUR
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa
Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.
Opomba: V okviru teh sredstev se sofinancirajo tudi vadbeni prostori za dvoranske športe.

3.

Sofinanciranje publikacij

Sofinanciranje publikacij se bo predvidoma
dejavnost.

izvedlo preko javnega razpisa za založniško

Izvajanje projektov na področju športa

4.

Sredstva se namenjajo za določene projekte, katerih cilj je predstaviti posamezne športne
panoge, hkrati pa jih približati otrokom in mladini.
Sredstva se dodelijo na podlagi razpisa ter posledično predloženih in potrjenih predlogov, ki
bodo zagotavljali krepitev položaja mladih v občini.
Predvidena sredstva sofinanciranja za 4. poglavje: do 20.000,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa
III. DRUGI PROGRAMI IN PROJEKTI S PODROČJA ŠPORTA
1. Podporni programi in projekti društev in zvez
Financira se:
-

podporne aktivnosti za področje informatike in infrastrukture
športni programi, ki jih mora potrditi večina društev in Občina Lendava
športni projekti

2. Delo po ciljnih skupinah – športna vzgoja otrok in mladine
Na področju športa bo izvajalec nudil podporo športnim društvom pri delu z mladimi, kar
pomeni, da bo v sodelovanju z njimi aktivno vključeval mlade v posamezne športne panoge in
društva (aktivno delo po posameznih ciljnih skupinah):
-

vključevanje mladih v športna društva,
nadaljnje razvijanje kompetenc na področju športa in kreativnosti,
pomoč športnim društvom, organizacijam in zavodom pri delu z mladimi.

3. Načrtovanje, vodenje in merjenje učinkov progama športa
4. Upravljanje s športno infrastrukturo in rezervacijski sistem
Aktivnosti izvajajo izvajalci na podlagi poziva in predloženega programa ali občinska uprava v
lastni režiji.
Predvidena sredstva sofinanciranja skupaj do 40.000,00 EUR
Proračunska postavka 180002 - Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov
Proračunska postavka: 180022 - Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava

IV. SOFINANCIRANJE IN VZDRŽEVANJE
OBČINSKEGA ZNAČAJA

ŠPORTNE

INFRASTRUKTURE

Po programu režijskega obrata:
Proračunska postavka 180002 – Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov
Proračunska postavka 180012 – Finančni najem športnih objektov
V. NAČRTOVANE INVESTICIJE 2016*
a) Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v višini do 40.000,00 EUR;
b) Novogradnja v višini 38.000,00 EUR– izgradnja igrišča za odbojko na mivki in kegljišča
(po principu javno – zasebnega partnerstva);
c) Plačila drugih storitev ter dokumentacije v višini 2.000,00 EUR.
*Opomba: Načrtovane investicije so v navedenem programu zgolj informativne narave in so
natančneje opredeljene v investicijskem delu proračuna oz. načrtu razvojnih programov oz.
identifikacijah posameznih investicijskih projektov.

VI. IZVEDBA PROGRAMA
Občina Lendava si pridržuje pravico prerazporeditve sredstev med posameznimi programi v
primeru, da je taka potreba izkazana in se s prerazporeditvijo doseže večja učinkovitost
posameznih programov.
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je
po pogojih, kriterijih in normativih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, izražena v točkah.
Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem
proračunu za vsako leto posebej.
Številka: 4190-0003/2016
Lendava, 20.4.2016
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester

