Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08),
7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet na 18. redni
seji, dne 12. marca 2009 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI ŠENTJUR ZA LETO 2009

I UVOD
V Občini Šentjur je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran pristop v smislu
izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog.
Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz
občinskega proračuna, vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
Občina Šentjur nudi s svojo razvejano športno infrastrukturo široko paleto možnosti za
aktivno ukvarjanje s športom. Rezultat so uspehi naših športnikov, ki dosegajo dobre
rezultate tako doma kot tudi v tujini. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa
(NPŠ) se bodo izvajali preko društev, zveze društev in javnih zavodov. Le-ti bodo zagotavljali
javni interes na področju športa.

II CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2009
 Posebno pozornost bomo posvetili tekmovalnim in interesnim programom za otroke in
mladino, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa.
 Klubom iz občine, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu, bomo omogočili
uporabo športnih objektov.
 Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov, ki jih bo
sofinancirala Občina Šentjur, in Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Šentjur ter
v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bomo sofinancirali delovanje in
programe športnih društev, zveze društev ter ostalih izvajalcev, ki bodo izvajali
programe športa v občini Šentjur v skladu z Zakonom o športu in določili
Nacionalnega programa športa.
 V letu 2009 bomo izvedli obnovo igrišča za mali nogomet v Športnem parku Šentjur,
posodobitev športnega igrišča pri OŠ Slivnica in rekonstrukcijo del v telovadnici OŠ
Franja Malgaja Šentjur. Nadaljevali bomo z načrtovanimi investicijami, in sicer z
izgradnjo igrišča pri OŠ Planina pri Sevnici, ter pričeli s pripravo idejnih načrtov in
projektov za rekreacijski center Grič v Gorici pri Slivnici
 Redna vzdrževalna in investicijska dela na športnih objektih bodo opravljena v skladu
s potrebami.
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 Za načrtovane investicije bomo kandidirali za dodatna finančna sredstva na javnih
razpisih Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport.
 V letu 2009 je bila izvedena prireditev Športnik leta, na kateri so bila podeljena
priznanja najboljšim športnikom, ekipam ter športnim delavcem za leto 2008.

III VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
V okviru vsebin Nacionalnega programa športa lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne
skupnosti z naslednjimi programi:
1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
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 razvoja osebnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader ter
najem objekta.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati ter
drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira propagandno gradivo, organizacija,
izpeljava in udeležba šolskih prvenstev ter strokovni kader. Ne sofinancirajo se programi, ki
so del šolskega programa in so že financirani iz javnih sredstev.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci, 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.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni
stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V programe se vključujejo otroci s posebnimi potrebami, ki imajo interes za dodatni razvoj
gibalnih sposobnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader ter najem objekta za
izvedbo programov za otroke s posebnimi potrebami.
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je
predvsem izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti
mladine, odpravljanje in zmanjšanje negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov
sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader ter najem objekta.
1.6 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).
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader in
tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
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2 Športna rekreacija, delovanje društev in športnih zvez
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status in
zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečiti upadanje
splošne vitalnosti človeka.
Športna društva v občini Šentjur ponujajo široko paleto rekreativnih programov na športnih
površinah in objektih, pa tudi v naravnem okolju. Društva se lahko povezujejo v športno
zvezo. Društva in zveza potrebujejo za svoje osnovno delovanje sredstva za kritje osnovnih
materialnih stroškov in stroškov dela, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne
skupnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo tudi programi vadbe v različnih športnih
panogah ter najem objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65
let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
3 Kakovostni šport
Kakovostni šport je v občini Šentjur na visokem nivoju in je vmesni člen med rekreacijo in
vrhunskim športom. Intenzivnost in pogostost vadbe je višja kot pri rekreaciji, tekmovanja in
uspehi pa so manjši kot pri vrhunskem športu, toda ta skupina je pomemben dejavnik razvoja
športa v občini, zato je nujno potrebna.
Šentjurski športniki dosegajo odlične rezultate doma in v tujini. Po kriterijih Olimpijskega
komiteja Slovenije je v občini Šentjur trenutno 34 športnikov, ki imajo priznan status
kategoriziranega športnika.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi vadbe v različnih športnih
panogah, najem objektov za programe ter bonus točke za kategorizirane športnike.
4 Vrhunski šport
Status mednarodnega in svetovnega razreda dosegajo le redki športniki. V občini Šentjur
ima kategorizacijo svetovnega razreda ena športnica, mednarodni status pa dva športnika. Ti
športniki so vzor in vspodbujevalec večine mladih za začetek oz. nadaljevanje ukvarjanja s
športom, zato jim bo namenjena posebna pozornost.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi vadbe v različnih športnih
panogah, najem objektov za programe ter bonus točke za kategorizirane športnike.
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.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi vadbe v različnih športnih
panogah ter najem objektov.
6 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancirali bomo kotizacijo izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov (trenerjev,
sodnikov, vaditeljev ...), ki izvajajo programe vadbe in tekmovanj v športnih društvih;
izobraževalne programe in pridobivanje licenc za opravljanje trenerskega dela predvsem na
področju športne vadbe otrok in mladine.
7 Pomembnejše športne prireditve
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški športnih prireditev, ki
jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport,
turizem in ostalo gospodarstvo in so organizirane na območju občine Šentjur.
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Prednost imajo prireditve, na katerih se zagotavlja mednarodna udeležba in ki imajo status
tradicionalnih prireditev. Le-te so v občini Šentjur ogledalo uspešnosti šentjurskega športa. V
letu 2009 se bodo odvijale naslednje tradicionalne prireditve: Mednarodni atletski miting v
Športnem parku Šentjur, Zalokarjev memorial v košarki, Šahovski memorial Josipa Ipavca,
tradicionalni drameljski pohod po poteh XIV. divizije, Odbojkarski turnir za ponkovško
velikonočnico, Športne igre v Športnem parku Šentjur in druge.

IV POSEBNE DOLOČBE
V primeru, da strokovna služba občine na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora
ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se
neupravičeno pridobljena sredstva lahko poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi izvedenega javnega
razpisa ter v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Šentjur.
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če
sredstva za vsebine po izvedbi javnega razpisa v delu ali v celoti ostanejo nerazporejena ter
če so na voljo dodatna proračunska sredstva, župan ta sredstva s posebnim sklepom
razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega načrtovanega v razpisu oz. katerih
rezultati povečan obseg sredstev opravičujejo.
Prerazporeditev oz. dodelitev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega
programa športa.

V OBSEG SREDSTEV
Občina Šentjur z Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 zagotavlja proračunska
sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini Šentjur.
Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa in sicer v
naslednjem obsegu:
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PRORAČUNSKA
POSTAVKA
184026

Športna vzgoja predšolskih otrok (interesna športna

4.700 EUR

184027

Športna vzgoja otrok in mladine (interesna športna

13.100 EUR

184028

Športna rekreacija in delovanje društev (delovanje

40.000 EUR

184029

184031
184032
184050
184033
184034
184036
184037
184047
184048
184057
184058

VSEBINA NPŠ

LETO 2009

vzgoja predšolskih otrok)

vzgoja šoloobveznih otrok)

društev in rekreacija, športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami, interesna športna vzgoja mladine)
Kakovostni in vrhunski šport (delovanje društev,
programi kakovostnega in vrhunskega športa, športna
vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport)

Izobraževanje strokovnih kadrov v športu
Delovanje občinske športne zveze
Velike športne prireditve
Vzdrževanje športnih objektov
Športni park – igrišče za mali nogomet in odbojko
na mivki
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Večnamensko športno igrišče Ponikva
Športni objekti pri OŠ Planina
Posodobitev športnega igrišča pri OŠ Slivnica
Telovadnica OŠ Franja Malgaja Šentjur
Športno rekreacijski center Grič

SKUPAJ

120.000 EUR

6.000 EUR
5.000 EUR
12.000 EUR
50.000 EUR
113.500 EUR
10.000 EUR
37.610 EUR
10.000 EUR
20.000 EUR
55.000 EUR
5.000 EUR

501.910 EUR

Obseg finančnih sredstev se usklajuje s spremembami in dopolnitvami odloka oz. rebalansa
proračuna Občine Šentjur ter predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.

VI UPORABA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Letni program športa je sestavni del Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 in se
uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov
športa v občini Šentjur za leto 2009.
Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Šentjur.

Številka: 671-3/2009,1 (242)
Datum, 12. marec 2009

Župan Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel
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