Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.list RS, št. 22/98) in Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Ur.list RS, št. 4/00) je Občinski svet Občine Železniki na
….. redni seji dne …… 2017 sprejel
LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018

I.

Uvod

Letni program športa v Občini Železniki za leto 2018 zagotavlja, da bo Občina
Železniki v občinskem proračunu za leto 2018 izvajalcem športnih programov namenila
73.609,00 EUR za izvajanje programov športa, ki se sofinancira iz javnih sredstev.
II.

Sofinanciranje vsebin programov

Višino sredstev sofinanciranja Letnega programa športa potrdi Občinski svet in se jih
razdeli po sledečem ključu:
Delež sredstev iz
proračuna za
izvajanje programov
športa

Vrednost v €

10,0%

7.630,90 €

2,0%

1.472,18€

59,0%

41.221,04 €

Športni objekti
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
7.
kadrov v športu
8. Založniška dejavnost
Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske
9.
prireditve
10. Delovanje društev

15,0%

11.041,35 €

2,0%

1.472,18 €

5,0%

5.888,72 €

5,0%

3.680,45 €

11. Organizacija občinskih prvenstev

2,0%

1.472,18 €

100,0%

73.609,00

PROGRAMI ŠPORTA
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
2.

Športna rekreacija

5.

Šport invalidov
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski
1.3.
šport
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
1.6.
vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
6.

Skupaj
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III.

Opis vsebin ter obsega financiranja posameznih programov

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
1.1. 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 sposobnosti, posredovanja osnovnih
gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja
osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni
kader (v primeru, da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa), najem
največ 60 ur objekta za skupino z največ 20 otroki.
1.2. 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« in drugi
programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna
skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in
udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za
izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in največ 80-urne
programe na skupino z največ 10 otroki in največ 80 ur objekta.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – od 6 do 14
let
V programe se vključujejo otroci od 6. do 14. 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 programov, ki jih določi
nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez. Programi so
lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti:

cicibani, cicibanke
180 ur

mlajši dečki in deklice
200 ur

starejši dečki in deklice
240 ur
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader ter
materialni stroški programa.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur
programa na skupino z največ 10 otroki in najem objekta. Na lokalni ravni se
izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi
jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni
programi.
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
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Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen 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. Na ravni lokalne
skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za največ 80-urne programe na
skupino z največ 20 mladimi in največ 80 ur objekta.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport -od 15 do
18 oziroma 20 let
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20
let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki
vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so razdeljeni na dve stopnji. Obseg
treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:

kadeti in kadetinje
300 ur

mladinci in mladinke
300 ur
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta in strokovni kader.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v
vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne
vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev
oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80 urni program na skupino z največ 10
mladimi in najem objekta.
1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi športne vadbe v obsegu
strokovnega kadra za 80 urni program na skupino z največ 20 študenti in najem
objekta.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ
20 člani, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki
nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih športih
štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se
v preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih športih se poleg tistih, ki
so se udeležili državnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v
članski kategoriji.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za največ 300 ur programa.
4. Vrhunski šport
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Priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader
in najemnina objekta:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski
športniki, največ 1200 ur programa.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) mora kandidat (društvo
ali klub) imeti šest kategoriziranih športnikov v individualnih športnih panogah in deset
kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« morajo biti
vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za
sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja Občine Železniki.
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja,
revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 50 urni programi na skupino
z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
6. Športni objekti
Upravljavcem športnih objektov se sofinancira vzdrževanje športnih objektov in naprav,
ki so v interesu lokalne skupnosti. Gre za objekte, ki jih lahko uporabljajo vsi občani - v
času, ko se na teh objektih ne izvajajo organizirani programi športa.
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri
izvajalcih športnih programov v Občini Železniki in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih
opravljali strokovno delo najmanj še tri leta.
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih
športnih programov v Občini Železniki najmanj eno leto.
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in
usposabljanja kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z
vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo.
8. Založniška dejavnost
Iz proračuna Občine Železniki se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo
na temo športnih dejavnosti povezanih s športno dejavnostjo v Občini Železniki.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove
publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni
načrt.
9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Iz proračuna Občine Železniki se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih
tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek
za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj.
Za sofinanciranje prvih treh vrst prireditev je pogoj objava v ustreznem koledarju
prireditev, za občinske prireditve pa objava v na spletni strani Javnega zavoda
Ratitovec.
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10. Delovanje društev
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.
11. Organizacija občinskih prvenstev
Občinska prvenstva predstavljajo svojo postavko v Letnem programu športa. Za ta
sredstva lahko kandidira le Javni zavod.
IV. Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev športa in rekreacije se razdelijo v celoti na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov športnih
društev.
Namenska sredstva iz navedenega programa se razdelijo in porabijo v celoti za
planirane namene. V primeru, da določene vsebine niso izvedene, sredstva ostanejo
neporabljena in se ne morejo prenašati na druge programe.

Številka:
Železniki, dne

Župan Občine Železniki
mag. Anton Luznar
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