Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in
15/03), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 10.
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013) je Občinski svet Občine
Tržič na svoji seji dne 24.10.2013 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRŽIČ
ZA LETO 2014
I.

UVOD

V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se izvajanje
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih
skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program športa v Občini Tržič za
leto 2014 (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja, da bo Občina Tržič v Odloku o proračunu
Občine Tržič za leto 2014 izvajalcem športnih programov namenila določen obseg
finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se
sofinancirajo iz javnih sredstev. Prav tako LPŠ zagotavlja določen obseg proračunskih
sredstev za povečanje kvalitete obstoječe športne infrastrukture, kot za zagotavljanje
nove infrastrukture v Občini Tržič.
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo
kot celoto, zato v Občini Tržič na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim
ciljem:




dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh
starostnih kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;
zagotavljanje potrebnih minimalnih osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj
programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega
športa ter športne rekreacije;
zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki bodo
omogočali kakovostno in celostno izvedbo tako organiziranih športnih programov
kot tudi izvajanje individualne športne rekreacije.
II.

OPIS PROGRAMOV
PROGRAMA ŠPORTA

LPŠ

GLEDE

NA

VSEBINE

NACIONALNEGA

1. Športna vzgoja otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja
1.1.
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Mali sonček, Naučimo se plavati (tečaji plavanja za
celotno populacijo otrok do 6. leta starosti) in Ciciban planinec ter
programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva in drugi
izvajalci.
1.2.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati (tečaji
plavanja za učence 2. ali 3. razredov devetletke), med-šolska športna
tekmovanja, aktivnosti v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih
počitnic ter programe, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
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Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot
je določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v
občini Tržič (Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje
programov). Sofinancirajo se programi športne dejavnosti na OŠ, za
katere se organizirajo tekmovanja na nivoju občine Tržič.
2. Športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih
2.1.
Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Športni programi otrok in mladine, ki niso vključeni v tekmovalne
sistem.
2.2.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Športni programi otrok in mladine, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih
različnih športnih panog (kolektivni in individualni športi ter miselne
igre).
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot
je določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v
občini Tržič (Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje
programov).
3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se programe, ki otrokom s posebnimi potrebami nudijo vadbo za
izboljšanje motoričnih sposobnosti in veščin.
4. Športno rekreativna dejavnost odraslih
Športni programi odraslih katerih cilj je aktivno in prijetno preživljanje prostega
časa. V okviru športne rekreacije se sofinancira program Tržiških športnih iger
ter programi s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih panogah za
starejše občane, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je
določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič
(Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje programov).
5. Organizacija športnih tekmovanj
Športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa in prepoznavnosti
Občine Tržič. Zato bomo sofinancirali organizacijo športnih tekmovanj, športne
prireditve ob jubilejih, tekmovanja za državno prvenstvo, slovenski pokal ali
memorial ter druge večje športne prireditve s številčno udeležbo (turnir, miting
in podobno).
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne prireditve in promocijske
dejavnosti v športu tako, kot je določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih
programov športa v občini Tržič (Pogoji, merila in postopki za izbor in
sofinanciranje programov). Občina Tržič bo z namenom promocije tržiškega
športa spodbujala udejstvovanje tržiških športnikov na športnih prireditvah in
tekmovanjih.
6. Kakovostni šport
V program kakovostnega športa so vključene ekipe in posamezniki na območju
Občine Tržič, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne
rekreacije ne zadovoljuje.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je
določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič
(Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje programov).
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7. Vrhunski šport
Na področju vrhunskega športa se sofinancira program vadbe športnikov, ki
imajo po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije kategorizacijo svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda, priprave športnikov in ekip, ki
nastopajo na mednarodnih tekmovanjih.
8. Šport invalidov in starejših občanov
Na področju športa invalidov se sofinancira programe, ki so namenjeni
predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in
tekmovanju invalidov in starejših občanov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti programi tako, kot je
določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v občini Tržič
(Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje programov).
9. Razvojne in strokovne naloge v športu
9.1.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu tako, kot je
določeno v Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v občini
Tržič (Pogoji, merila in postopki za izbor in sofinanciranje programov).
Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, učiteljev
športne panoge, inštruktorjev, vaditeljev, sodnikov, tehničnih delegatov,
vodnikov, ki delujejo v športnih društvih in drugih, ki so izvajalci LPŠ v
Občini Tržič ter organizacija strokovnih seminarjev, ki jih za člane
organizirajo organizacije, ki delujejo na področju Občine Tržič in so
namenjeni izpopolnjevanju strokovnih kadrov izvajalcev LPŠ.
9.2.
Založniška dejavnost
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira izdajanje almanahov ob
obletnicah delovanja društev, izdajanje informativnih biltenov o
programih in njihovih izvajalcih ter strokovnih gradiv o delovanju in
razvoju športa v Občini Tržič.
10.

Strokovno delo v športu
Strokovni kadri v rednem delovnem razmerju na področju športa
Za potrebe razvoja športa v Občini Tržič le-ta sofinancira strokovni kader v
rednem delovnem razmerju. Sredstva iz proračuna Občine Tržič se razdelijo na
podlagi javnega razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja. Javni
razpis bo izpeljala Komisija za sofinanciranje športnih programov iz proračuna
Občine Tržič za leto 2014.

11.

Delovanje društev in športne zveze
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni stroški delovanja
društev in zveze društev tako, kot je določeno v Pravilniku za sofinanciranje
letnih programov športa v občini Tržič (Pogoji, merila in postopki za izbor in
sofinanciranje programov).
Zaradi vzpostavljenega partnerskega in zastopniškega organa množice športnih
društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.
Športni zvezi Tržič, ki ima vključena športna društva, bomo sofinancirali kritje
osnovnih materialnih stroškov, inovacijske in promocijske projekte in naloge s
področja povezovanja in zastopanja civilne družbe na področju športa v Občini
Tržič. Iz teh sredstev se financira tudi Sekretar Športne zveze Tržič. Športna
društva se združujejo v športno zvezo. Športna zveza nudi pomoč društvom in
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sicer pri njihovem delovanju in izvajanju športnih programov. Športna zveza bo
pomagala tudi pri sami povezavi med društvi ter pri koordinaciji.
12.

Podeljevanja nagrad in priznanj športnikom, športnim delavcem in
športnim organizacijam
Na podlagi Pravilnika za podeljevanje nagrad športnikom se opravi izbor
kandidatov za podelitev nagrad in priznaj in iz sredstev lokalne skupnosti se na
podlagi veljavnega Pravilnika zagotavljajo sredstva za priznanje in stroške
prireditve:
- izvedbo prireditve z izborom najboljših športnikov in ekip v Občini Tržič;
- priznanja za tržiške športne igre;
- spominska priznanja ob visokih jubilejih in izrednih športnih dosežkih.

13.

Sofinanciranje akcij na področju športa
Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
enkratnih akcij na področju športa. Da ne bi prihajalo do podvajanja dodeljenih
sredstev se Občinska uprava v primeru posameznega sofinanciranja poveže s
Športno zvezo.

14.

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
Iz proračunskih sredstev lokalne skupnosti se sofinancira tekoče vzdrževanje
športnih objektov lokalnega pomena in financira posodabljanje športne
infrastrukture v Občini Tržič.
14.1. Vzdrževanje javnih športnih objektov
Financiranje tekočega vzdrževanja športnih objektov se izvaja iz
sredstev, ki so v proračunu predvidena za to področje. Financira se
redno tekoče vzdrževanje pokritih in nepokritih vadbenih površin ter
obnova športne opreme na posameznih športnih objektih, ki so v lasti
Občine Tržič. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za
pokrivanje materialnih stroškov delovanja športnega objekta.
14.2. Investicije v športne objekte in infrastrukturo
Investicije bodo opravljene skladno s sprejetim proračunom in načrtom
razvojnih programov.
III.

PREGLED NAMENOV LPŠ GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE

Iz proračuna Občine Tržič se za proračunsko leto 2014 za programe športa zagotovi
skupaj 519.001,00 EUR. 220.000,00 EUR se nameni za programe športa, ki
vključujejo sredstva za javni razpis v višini 178.939,00 EUR, sredstva za
sofinanciranje stroškov dela trenerjev, sredstva za sofinanciranje športnih aktivnosti
starejših občanov in invalidov ter sofinanciranje akcij na področju športa. 86.001,00
EUR bo namenjenih upravljanju in tekočemu vzdrževanju športnih objektov,
investicijam v športno infrastrukturo pa 213.000,00 EUR.
IV.

DRUGE DOLOČBE
1.

Občina Tržič lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2014 tistim
izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega
nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o
sofinanciranju programov športa v letu 2013.

2.

Sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti se v celoti razdelijo na
podlagi javnega razpisa in izbora ter vrednotenja programov po
Pravilniku za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Tržič.
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3.

Namenska sredstva iz navedenih programov v II. poglavju LPŠ za leto
2014 se v celoti razdelijo in porabijo za prijavljene programe. V koliko
niso izpolnjeni vsi pogoji za razdelitev sredstev, lahko Občinski svet
Občine Tržič ob sprejemanju rebalansa proračuna sprejme odločitev o
prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj izvajanja športnih vsebin.
Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo LPŠ za leto
2014.

4.

Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se razdelijo na
podlagi sprejetega proračuna Občine Tržič, sprejetih načrtov razvojnih
programov in Letnega programa športa za leto 2014.

5.

Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za priznanja in
stroške prireditev na področju športa.

6.

Sredstva za sofinanciranje akcij na področju športa se razdelijo po
obravnavi na podlagi javnega razpisa.

7.

Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2014 bo občinska uprava na spletni
strani Občine Tržič objavila javni razpis za sofinanciranje programov
športa v Občini Tržič za leto 2014.

8.

LPŠ v Občini Tržič začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih
straneh Občine Tržič.

Štev.: 671-0002/2013
Tržič, dne 24.10.2013
Občina Tržič
Župan
mag. Borut Sajovic l.r.
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