Letni program športa v Občini Kobarid za leto 2018

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 26/14) in
Proračuna Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/17 in 75/17) je Občinski svet
Občine Kobarid na svoji _____. redni seji, dne _____________ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOBARID
ZA LETO 2018
1. UVOD
Na podlagi 13. 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 2018 (v nadaljevanju: letni program) omogoča in soustvarja pogoje za
razvoj športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Letni program športa Občine Kobarid za leto 2018 opredeljuje programe športa, ki bodo v letu
2018 financirani, obseg in vrsto dejavnosti ter okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen
zagotavlja v Proračunu Občine Kobarid.
Športni programi se sofinancirajo na podlagi Odloka o sofinanciranju programov športa v Občini
Kobarid (v nadaljevanju: odlok).
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:

zagotoviti sredstva za izvedbo letnega programa športa;

dvigati športno ozaveščenost in vključiti čim večje število občanov vseh starostnih
kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;

zagotoviti pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti;

spodbuditi zdrav in aktiven 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.
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, športa starejših in posameznih razvojnih in
strokovnih nalog v športu.
Občina Kobarid z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki so
v javnem interesu in se sofinancirajo 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.
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3. IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOBARID
Za uresničevanje javnega interesa v športa se zagotavljajo proračunska sredstva za
sofinanciranje naslednjih vsebin:
3.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko
športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
3.1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok starih do 6 let, ki se s športno
dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne
sisteme panožnih športnih zvez. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Mali sonček«,
»Naučimo se plavati«, in »drugi prostočasni športni programi«, ki jih organizirajo izvajalci
športnih programov za predšolske otroke.
Cilj programov je:

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.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z
najmanj 5 in največ 10 otroki ter največ 60 urni drugi programi na skupino z najmanj 5 in z
največ 15 otroki.
3.1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 15 let, ki se s
športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v
tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi:
Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Hura, prosti čas, Šolska športna tekmovanja in drugi
največ 80 urni prostočasni športni programi.
Cilj programov je:

obogatiti in dopolniti šolsko športno vzgojo z dodatnimi programi.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja na skupino z
najmanj 5 in največ 10 otroki ter največ 80 urni drugi programi na skupino z najmanj 5 in z
največ 15 otroki.
3.1.3 Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do
državne ravni.
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3.1.4 Prostočasna športna vzgoja mladine
Prostočasna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se s
športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v
tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez.
Cilj programov je:

izboljšanje športnih znanj,

zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine,

odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja,

preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri
in tekmovalnosti.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5
in največ 15 mladih.
3.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami do 20. leta starosti z namenom
izboljšanja socialne integracije, motoričnih sposobnosti in veščin ter vključevanja v vsakdanje
življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega rednega šolskega športnega
udejstvovanja.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo največ 80 urnih programov na skupino z
najmanj 5 in z največ 10 otroki oziroma mladostniki ter največ 80 ur najema objekta.
3.3. Obštudijska športna dejavnost
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo
intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti. Obštudijska športna dejavnost so različne oblike
športnih dejavnosti študentov v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov, ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader ter priprave in udeležba na tekmovanjih pod okriljem
FISU za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 3 in največ 7 študenti.
3. 4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje otrok in mladine (t.im. športne šole) potekajo v društvih, ki imajo
ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi
zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni
športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih ter nadgrajuje trening posamezne športne panoge,
ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v športu. Osnovni namen je omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in
mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
V programe se vključujejo otroci in mladostniki od 8. do 20. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski
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športniki. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost.
Tekmovalni dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki.
3.4.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Program je razdeljen v dve skupini:
 Pripravljalnica na kakovostni in vrhunski šport
 Športna vzgoja otok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Cilji so:




vključitev čim večjega števila otrok, 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.

3.4.2 Pripravljalnica na kakovostni in vrhunski šport



I.a stopnja – pripravljalnica – starostna skupina od 8 do 11 let
I.b stopnja – pripravljalnica – starostna skupina od 12 do 15 let

V program I. stopnje – pripravljalnice so vključeni vadeči, ki se pripravljajo na redni tekmovalni
program, vendar niso aktivni in registrirani člani pri NPŠZ ter vadijo najmanj 100 ur letno.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov, ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader ter priprave in udeležba na tekmovanjih.
3.4.3 Športna vzgoja otok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport



II. stopnja – starostna skupina od 12 do 13 let (oz. od 10 do 13 let)
III. stopnja – starostna skupina od 14 do 15 let

Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri NPŠZ v kategorijah, v katerih se
izvaja redni tekmovalni program.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov, ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader ter priprave in udeležba na tekmovanjih.
3.4.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Program zajema načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 19 oziroma 20 let, ki so
usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem
merilu.
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.

V selekcijske programe se lahko vključijo mladostniki, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
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Programi so razdeljeni v dve stopnji:
 IV. stopnja – starostna skupina od 16 do 17 let
 V. stopnja – starostna skupina od 18 do 19 let
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v
katerih se izvaja redni tekmovalni program.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov, ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader ter priprave in udeležba na tekmovanjih.
4. Kakovostni šport
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v občini. Cilj letnega
programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki
preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
Cilj je:


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.

5. Vrhunski šport
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje
vrhunskih športnih rezultatov na mednarodni ravni.
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel
vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.
6. Šport invalidov
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih oblik
invalidnosti z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije,
razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Šport invalidov so vse
pojavne oblike športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je
potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje
znotraj splošne športne aktivnosti.
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.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 5
in največ 10 invalidi.
7. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti
in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih
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vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa
(druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih
tekmovanjih.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo največ 80 ur programa na skupino z najmanj 7
in največ 20 člani, v različnih športnih panogah.
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.

8. Šport starejših
Predstavlja športno rekreativno gibalna dejavnost oseb nad 65. letom starosti. Predstavlja
nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti
posameznika, ki izhajajo iz procesov staranja.
Osnovni cilji so:

ohranjanje gibalnih sposobnosti in zdravja,

razvedrilo in tekmovanja ter upadanje splošne vitalnosti človeka.
Predmet sofinanciranja so lahko: uporaba športnih objektov in ustrezno strokovno izobražen
oziroma strokovno usposobljen kader za izvedbo največ 60 ur programa na skupino z najmanj 5
in največ 15 člani, v različnih športnih panogah.
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani,
Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko
ostalih izobraževalnih institucij. Sofinancira se le usposabljanje in izpopolnjevanje strokovno
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci
letnega programa športa v občini. Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje
strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
10. Delovanje športnih organizacij
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih
stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.
V skladu z odlokom se sofinancira stroške delovanja društev.
11. Športne prireditve
Občina lahko sofinancira organizirane občinske, medobčinske, regijske, državne, mednarodne,
tekmovalne ali množične športno rekreativne prireditve ter druge večje športne prireditve
(turnir, miting in podobno), ki imajo promocijski učinek za šport na območju občine in niso del
rednega športnega programa prijavitelja.
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Občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, propagandni
material, sodniške stroške in stroške nastopajočih. Stroški pogostitev (hrana, pijača) ter nagrade
nastopajočim niso upravičeni stroški za refundacijo s strani občine.
Iz občinskega proračuna se organizatorju letno sofinancira največ tri prireditve. Prednost imajo
večje športne prireditve.
12. 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.
13. FINANČNI NAČRT LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018
Iz proračuna Občine Kobarid se za proračunsko leto 2018 zagotovijo sredstva v naslednjih
višinah 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

5.000,00

1645

7.600,00

1645

21.450,00

1645

2.

Investicije v športne objekte

3.000,00

1650

3.

Telovadnica Kobarid

Sanacija garderob in sanitarij

36.200,00

1653

4.

Telovadnica Kobaridvrata

Zamenjava vrat

18.450,00

1890

5.

Športna društva-razpis

Javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev programov športa

25.300,00

1890

SKUPAJ

117.000,00
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PROGRAMI ŠPORTA 2018
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Promocijski športni programi
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Šolska športna tekmovanja
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Obštudijska športna dejavnost
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
4. VRHUNSKI ŠPORT
5. ŠPORT INVALIDOV
6. ŠPORTNA REKREACIJA
7. ŠPORT STAREJŠIH
8. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
9. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
10. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev in zvez
11. ŠPORTNE PRIREDITVE
SKUPAJ:

Sredstva
2018
(v EUR)
12.200,00

4.000,00
2.000,00
0,0
300,00
1.500,00
300,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
25.300,00

Razpoložljiva proračunska sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko
prijavijo zainteresirana društva ter drugi izvajalci, kot to določa odlok. Predloženi programi na
javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih
sofinancira občina Kobarid.
V primeru, da komisija ugotovi, da posamezen prijavljen program, na prijavnih obrazcih javnega
razpisa ni pravilno umeščen, vključuje pa vse zahtevane podatke, ga lahko prerazporedi na drug
program.
V primeru, da za sredstva na določen razpisan program nihče ne kandidira ali se sredstva iz
razpisanega programa ne porabijo v celoti lahko komisija izvede prerazporeditev sredstev med
programi.
14. POSEBNE DOLOČBE
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.
15. VELJAVNOST IN UPORABA
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Kobarid za leto 2018 in Odloka o
sofinanciranju programov šport v občini Kobarid ter sprejetega proračuna Občine Kobarid za
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leto 2018 bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kobarid za leto
2018. Letni program športa predstavlja tudi smernico za nadaljnji razvoj športa.
Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Kobarid in velja z dnem uveljavitve
Odloka o sofinanciranju programov in področji letnega programa športa v Občini Kobarid.

Župan Občine Kobarid
Robert Kavčič, l.r.

Številka:
Kobarid, dne
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