Datum: 20.2.2019
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17)
Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje
2014-2023 (Sklep Vlade RS št. 00727-13/2014/7 z dne 26.8.2014)
Statut Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALEC:

Slavka Gerdina, občinska uprava

I. OBRAZLOŽITEV:
Občinska uprava je v skladu s 13. členom Zakona o športu pripravila Letni program športa za
leto 2019, ki je podlaga za razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov. Letni
program športa sprejme občinski svet po sprejetju proračuna.
V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom
športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu.
Letni program športa na ravni lokalne skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa v
športu s sofinanciranjem programov športa.
Letni program športa v Občini Borovnica zagotavlja, da bo Občina Borovnica v občinskem
proračunu za tekoče leto izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih
sredstev za izvajanje programov športa, ki se (so) financirajo iz javnih sredstev.
II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
Članom občinskega sveta Občine Borovnica predlagamo, da sprejmejo naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program športa v Občini Borovnica za
leto 2019.
ŽUPAN
Bojan Čebela

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z
Resolucijo o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Ur. l. RS, št. 26/14) je
Občinski svet Občine Borovnica na …. redni seji dne …… sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019
I. UVOD
Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2019 zagotavlja, da bo Občina Borovnica v
proračunu za leto 2019 zagotovila sredstva v višini 71.035,00 € za sofinanciranje izvajanja
programov športa, ki so v javnem interesu. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Borovnica. Sredstva bodo delno razdeljena na
podlagi javnega razpisa, ki ga bo izvedla občinska uprava, delno pa na podlagi neposrednega
plačila izdatkov. Podlaga za izbor in vrednotenje programov bo pravilnik za vrednotenje
programov športa v Občini Borovnica.
V Občini Borovnica za izvajanje športne dejavnosti razpolagamo z naslednjimi objekti, vpisanimi
v razvid športnih objektov:
- telovadnica TVD Partizan,
- športni park pri šoli,
- nogometno igrišče Dol,
- telovadnica v OŠ.
II. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2019
1. Na podlagi javnega razpisa in pravilnika bodo sofinancirani programi športnih društev in drugih
izvajalcev.
2. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli progami za otroke in mladino ter programi, ki zagotavljajo
rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa čim širšemu krogu občanov.
3. Z zagotavljanjem sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov v lasti občine bomo
upravljavcem zagotavljali sredstva za sofinanciranje stroškov objekta v času, ko jih uporabljajo
vsi občani.
4. Prenos zunanjega športnega igrišča pri šoli v upravljanje in zagotovitev sofinanciranja stroškov
upravljanja in vzdrževanja, ali neposredno upravljanje občine.
5. Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja društvom, ki so izvajalci letnega programa
športa, bo izvedeno na podlagi posebnega sklepa župana in poziva izvajalcem, da kandidirajo za
razpisana sredstva.
III. SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
1. Športna vzgoja otrok in mladine
Za programe športne vzgoje otrok in mladine se zagotavlja sredstva na proračunski postavki
418009 Šport v šoli – šolska mladina, v višini 4.050,00 €.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sofinancirajo se:
− 40 urni redni programi interesne vadbe, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj
12 in največ 20 otrok (strokovni kader le v primeru, da se programi ne izvajajo v
rednem
delovnem času vzgojiteljev);

− program »ciciban planinec«, strokovni kader, skupina najmanj 12 in največ 20 otrok, 4-6 izletov na
sezono.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Sofinancirajo se programi, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme:
− 10 urni program »Naučimo se plavati«, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 8
in največ 10 otrok, za prvi razred devetletke;
− 80 urni programi interesne vadbe, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 12 in
največ 20 otrok;
− program mladi planinec, strokovni kader, skupina najmanj 12 in največ 20 otrok, 6-8 izletov na
sezono.
Programi, ki so del rednega programa šole (interesne dejavnosti) in so vključeni v letni delovni
načrt zavoda, se ne sofinancirajo iz sredstev za šport.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancirajo se športni programi otrok, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih
panog.
Skupine: cicibani in cicibanke, mlajši dečki in mlajše deklice, starejši dečki in starejše deklice.
− 240 do 400 urni programi športne vadbe, sofinancira se strokovni kader in objekt, skupina najmanj
12 in največ 20 otrok.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
− 80 urni programi športne vadbe za skupine od 8-10 otrok, sofinancira se objekt in strokovni kader.
2. Športno rekreativni programi v društvih
Za programe športne rekreacije v društvih se zagotavlja sredstva na postavki 418010 Šport v
društvih, v skupni višini 30.000,00 €.
2.1. Za programe športne vzgoje in rekreacije se nameni sredstva v višini 26.500,00 €.
2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sofinancirajo se:
− 40 urni redni programi interesne vadbe, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 12
in največ 20 otrok, (strokovni kader le v primeru, da se programi ne izvajajo v rednem delovnem
času vzgojiteljev);
− program »ciciban planinec«, strokovni kader, skupina najmanj 12 in največ 20 otrok, 4-6 izletov na
sezono.
2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Sofinancirajo se programi, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme:
− 10 urni program »Naučimo se plavati«, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 8
in največ 10 otrok, za prvi razred devetletke;
−

− 80 urni programi interesne vadbe, objekt in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 12 in
največ 20 otrok;
− program mladi planinec, strokovni kader, skupina najmanj 12 in največ 20 otrok, 6-8 izletov na
sezono.
Programi, ki so del rednega programa šole (interesne dejavnosti) in so vključeni v letni delovni
načrt zavoda, se ne sofinancirajo iz sredstev za šport.
2.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancirajo se športni programi otrok, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih
panog.
Skupine: cicibani in cicibanke, mlajši dečki in mlajše deklice, starejši dečki in starejše deklice.
− 240 do 400 urni programi športne vadbe, sofinancira se strokovni kader in objekt, skupina
najmanj 12 in največ 20 otrok.
2.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
− 80 urni programi športne vadbe za skupine od 8-10 otrok, sofinancira se objekt in strokovni
kader.
2.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancirajo se programi, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme:
− 80 urni programi redne vadbe, sofinancira se objekt in strokovni kader, skupine od 12 do največ
20 mladih.
2.1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancirajo se programi mladine, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih
panog:
− 240 do 400 urni programi športne vadbe, sofinancira se strokovni kader in objekt, skupina
najmanj 12 in največ 20 mladih.
2.1.7. Redna vadba, rekreacija
Sofinancirajo se programi redne vadbe otrok, mladine in odraslih z namenom zagotavljanja
aktivnega preživljanja prostega časa čim širšemu krogu občanov:
− 80 urni programi redne vadbe, sofinancira se objekt, za skupine starejših od 65 let tudi strokovni
kader, skupina od 12 do največ 20 udeležencev za kolektivne športe in najmanj 6 do 20
udeležencev za individualne športe.
2.2. Za program izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se zagotavlja sredstva v višini
800,00 € iz postavke 418010 Šport v društvih.
2.2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu
Občina sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, vaditeljev, trenerjev,
sodnikov, za izvajanje športne vadbe otrok in mladine pri izvajalcih športnih programov v
Občini Borovnica. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli kadri, ki še nimajo ustreznega
statusa. Sredstva niso namenja za sofinanciranje usposabljanja kadrov, ki so po statusu
profesorji športne vzgoje, zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja.

2.3. Za program športne prireditve se zagotavlja sredstva iz postavke 418010 Šport v
društvih, v višini 900,00 €.
2.3.1. Športne prireditve
Občina sofinancira občinske, medobčinske, športne rekreativne prireditve, ki imajo namen
promovirati šport, gospodarstvo in turizem v lokalni skupnosti. Med prireditve ne sodijo šolska
športna tekmovanja in druga tekmovanja v posameznih panogah.
2.4. Za program delovanje društev se zagotavlja sredstva na proračunski postavki 418010
Šport v društvih, v višini 1.800,00 €.
2.4.1. Delovanje društev
Občina sofinancira delovanje športnih društev, ki na občinski ravni opravljajo strokovne,
organizacijske in razvojne naloge v športu, sorazmerno številu članov društva s plačano članarino.
Upošteva se le člane s plačano članarino najmanj 10 evrov.
2.5. Za program posodabljanje opreme pri izvajalcih programa športa se zagotavlja sredstva na
proračunski postavki 418010 Šport v društvih, v višini 3.150,00 €.
2.5.1. Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov
Za posodabljanje opreme za objekte, v katerih se izvajajo sofinancirani programi športa, prejmejo
društva sredstva na podlagi razpisa v višini, sorazmerno plačani članarini v preteklem letu.
3. Športni objekti in oprema
Za program športni objekti in oprema se v letu 2019 zagotavlja sredstva v višini 68.700,00 €.
• proračunska postavka 418011: Občina neposredno plačuje najemnino v višini 2.000,00 € za igrišče
na Dolu, ki je delno na zasebnem zemljišču.
• proračunska postavka 418013: Za tekoče vzdrževanje in upravljanje objekta Dol: sredstva v višini
1.000 € za električno energijo (neposredno plača občina), 110,00 evrov za stroške vode in
komunalnih storitev (plača občina, naprej zaračuna uporabnikom), 585,00 € za stroške tekočega
vzdrževanja (na podlagi računov upravljavca), 5.000,00 € za tekoče transfere upravljavcu igrišča
Dol in 700,00 € za ureditev dokumentacije za objekt na Dolu.
• proračunska postavka 418014: Za tekoče vzdrževanje zunanjega igrišča pri šoli so planirana
sredstva v višini 2.000,00 za manjša vzdrževalna dela (barvanje stebrov, popravilo golov, mrež,
…
• proračunska postavka 418016: za rekonstrukcije športnih objektov (vgradnja okna za prezračevanje
telovadnice) so planirana sredstva v višini 3.200,00 €, sredstva v višini 9.000,00 € pa so planirana
za sanacijo odvodnjavanja atletske steze v športnem parku pri šoli.
• proračunska postavka 418019: za program ustvarjalna otroška igrala so planirana sredstva v višini
500,00 € za načrt razširitve otroškega igrišča.
• proračunska postavka 418023 Igrišče Dol: v letu 2019 zagotavljamo sredstva v višini 10.000,00 €
za ureditev igrišča na Dolu (postavitev koša, tlakovanje, ograja).
•

• Proračunska postavka 418028 Športne počitnice za otroke: Program je namenjen sofinanciranju
počitniškega programa Poletni vklop za otroke iz naše občine. Glede na interes v preteklih dveh
letih zagotavljamo sredstva v višini 2.000,00 €.
Datum:
Številka: 671-0001/2019-1
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