Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA),
Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 -2023 in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
46/15-UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 20.12.2016 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2017
I. UVOD
S tem aktom se določi letni program športa v občini Sevnica za leto 2017.
Letni program šport (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, s katerim so opredeljene
naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti posamezni
programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva.
Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Z LPŠ se določi skupine programov, ki se bodo sofinancirale iz občinskega proračuna, obseg
in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in okvirni obseg sredstev, ki se
v ta namen zagotovijo v občinskem proračunu. Pri tem se upošteva Nacionalni in izvedbeni
načrt športa v RS za obdobje 2014 -2023.
LPŠ za leto 2017 zagotavlja, da Občina Sevnica skladno z Odlokom o proračunu Občine
Sevnica za leto 2017 izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih
sredstev za izvajanje programov športa.
Izvajalce LPŠ v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti, na podlagi javnega
razpisa. Na javni razpis, ki ga objavi Občinska uprava Občine Sevnica v Uradnem listu RS,
se lahko prijavijo vsi zainteresirani izvajalci programov športa. Podlaga za izbor programov
športa je pravilnik, ki ureja sofinanciranje programov športa v občini Sevnica, katerega
sestavni del so tudi merila za vrednotenje programov športa. Po zaključku ocenitve in
določitve predloga izbora programov, bo z vsakim izbranim izvajalcem športnih programov
sklenjena pogodba o sofinanciranju v občini Sevnica za leto 2017.
Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka kot tudi mladostnika, odraslega
človeka, starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Zaradi
vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega
življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok
in mladine prednostno vsebino nacionalnega programa športa. Prav tako je izjemnega
pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na
podlagi socialno ekonomskega statusa.
Občina bo podpirala vse športne panoge, ki že delujejo v občini, prav tako pa tudi vse
športne aktivnosti, ki se na novo izvajajo kot formalne in neformalne skupine.
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II. ŠPORTNI PROGRAMI, FINANCIRANI PREKO JAVNEGA RAZPISA
Skupni obseg sredstev:

89.536,00 EUR

Z javnim razpisom za zbiranje ponudb programov, ki se bodo sofinancirali s proračunskimi
sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost
obravnave.
Povzetek javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS in Posavskem obzorniku, na spletni
strani in oglasni deski Občine Sevnica, ravno tako razpisna dokumentacija. Postopek
izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa vodi Občina Sevnica
(priprava javnega razpisa, zbiranje vlog, priprava sklepov in pogodb). Župan z izbranimi
izvajalci tudi sklene pogodbe.
Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom:
Športna društva in klubi, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa in opravljajo nepridobitno dejavnost, organizacije invalidov, ki
izvajajo športni program za invalide.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
•
•
•
•
•
•
•

imajo sedež v občini Sevnica,
se pravočasno prijavijo na razpis,
imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
v programe vključujejo pretežno občane občine Sevnica,
prijavljene programe izvajajo na območju občine Sevnica,
izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, vsaj 60 ur letno,
imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva,
klubi in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi
priloga na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje
dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31.01. za preteklo leto.

Sofinancirali se bodo naslednji programi, in sicer v procentu od skupne vrednosti sredstev
(89.536,00 EUR):
1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport …………
……………………………………………………………………………………….. 36.000,00 EUR
2. Kakovostni šport ………………………………………………………………… 10.000,00 EUR
3. Vrhunski šport………………………………………………………………………2.000,00 EUR
4. Šport invalidov………………………………………………………………………1.536,00 EUR
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5. Delovanje športne zveze (izobraževanje, usposabljanje in strokovni kadri, prostočasna
športna vzgoja otrok, mladine in študentov, športna rekreacija, šport starejših, športne
prireditve)………………….…………………………………………………………40.000,00 EUR
Pristojni organ izvajalca mora potrditi prijavljen program, in sicer glede na obseg in
prostorske ter kadrovske zahteve.
Prispeli programi bodo ovrednoteni na podlagi meril iz Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Sevnica in Letnega programa športa.
Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov,
bo sklenjena pogodba. V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije
programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI KŠTM SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

197.094,00 EUR

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica KŠTM Sevnica dolžna zagotoviti sredstva za plače
zaposlenih v zavodu na področju športa.
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s
Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica in skate parkom. Za
vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne
storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške.
Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo predvsem društva in klubi za
izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. Društva plačujejo uporabnino prostora, in sicer
5% izračunane ekonomske cene prostorov, 95% pa je strošek Občine. V Športnem domu
Sevnica se oddajajo v najem sejna soba in pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V
Športni dvorani Sevnica se daje v najem klubski prostor, na bazenu pa prostor za gostinski
lokal. V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča in nujna vzdrževalna dela ter ¼ stroškov
uprave. Stroški uprave zajemajo stroške izdaje časopisa Grajske novice, nakup in
vzdrževanje osnovnih sredstev, računalniške opreme , pisarniški material, tiskarske storitve,
poštnino, strošek telefonov, prevoz…
Občina Sevnica bo v letu 2017 namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in
objektov na področju športa.
Sredstva se namenjajo za:
•
•
•

plače zaposlenih na področju športa
izvajanje dejavnosti, ki jih bo v skladu s finančnim
planom za leto 2016 KŠTM Sevnica izvajal na področju športa
investicijski transfer KŠTM za področje športa

51.200,00 EUR
130.894,00 EUR
15.000,00 EUR

IV. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE (FINANCIRANE PREKO JAVNEGA RAZPISA)
Skupni obseg sredstev:

40.000,00 EUR
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Športna zveza Sevnica združuje samostojna športna društva – pravne osebe zasebnega
prava in na območju občine Sevnica izkazuje javni interes v športu. Vsebinski, organizacijski
in finančni načrt za športne programe Športne zveze Sevnica je pripravil Strokovni svet
Športne zveze Sevnica.
V spodaj navedeni programi, ki jih bo izvedla Športna zveza Sevnica, se lahko vključijo vsa
športna društva oziroma klubi opredeljena v pravilniku, ki delujejo na območju občine
Sevnica, ne glede na vključenost v Športno zvezo Sevnica.
Izobraževanje, usposabljanje in strokovni kadri
Po dogovoru o izvajanju LPŠ v občini Sevnica bo Športna zveza Sevnica financirala strošek
kotizacij za izobraževanja in usposabljanja brez potnih stroškov za obstoječe strokovne
kadre do 100% in polovico kotizacij za nova usposabljanja.
Sofinancirala se bodo naslednja usposabljanja: vaditelji (1. stopnja), učitelji (2. stopnja),
trenerji (3. stopnja), diplomanti FŠ (4. in 5. stopnja), sodniki, medicinski delavci, menedžerji,
administrativni delavci, organizatorji tekmovanj in tehnični delavci.
Športni programi
Športna zveza Sevnica bo kot glavni nosilec športa za vse v skladu z dogovorom z Občino
Sevnica usklajevala aktivnosti na področju športa s ciljem vzpodbujanja množičnih
rekreativnih športov in enakomernega udeleževanja različnih starostnih ciljnih skupin s
celotnega območja sevniške občine. Skladno z Nacionalnim programom športa bo v spodaj
navedenih programih Športna zveza izvajala naslednje vsebine:
1.
2.
3.
4.

Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna rekreacija
Šport starejših in
Športne prireditve

Športna zveza Sevnica bo kot nosilec izvajala naslednjih 5 glavnih športnih programov:
•

Gibaj.se,

•

Hura prosti čas,

•

Veter v laseh,

•

Gibaj.se za zdravje,

•

Občinske lige.

Iz proračuna Občine Sevnica bodo sofinancirani pokali, medalje in priznanja.
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Gibaj.se
Ime programa
Ciljna skupina:

Gibaj.se
(množična športno – rekreativna prireditev)
Osnovnošolci,
študenti…

srednješolci, Starost:

8 let in starejši

Namen
in Dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športna dejavnost
vsebine
študentov in športna rekreacija
programa
S programom Gibaj.se Športna zveza Sevnica kandidira na razpisu Fundacije
za šport.
(kratek opis):
Izvaja se več športnih panog. S programom Gibaj.se želimo vzpodbuditi vse
generacije k gibanju, največji poudarek pa seveda namenjamo mladim, ki se
dokazano gibljejo manj, kot pa so se predhodne generacije.
Predvideno
število
udeležencev:

6.500
Cena za udeleženca: BREZPLAČNO

Predvidena
vrednost
programa:

30.000,00 EUR
Predvideno sofinanciranje Fundacije za šport 12.000,00 EUR

Predvidena
sofinancirana
vrednost
programa
Občine Sevnica

4.000,00 EUR

Hura prosti čas
Ime programa

Hura prosti čas
(interesni program športa otrok in mladine)

Ciljna skupina:

Osnovnošolci

Starost:

8 – 15 let

Namen
in Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine
vsebine
Izvaja se več športnih panog. S programom Hura prosti čas želimo vzpodbuditi
programa
predvsem šoloobvezne otroke k aktivnemu preživljanju jesenskih počitnic.
(kratek opis):
Predvideno
število
udeležencev:

500
Cena za udeleženca: BREZPLAČNO

Predvidena
vrednost
programa:

5.000 EUR
Predvideno sofinanciranje Zavoda za šport Planica 1 000 EUR
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Predvidena
sofinancirana
vrednost
programa
Občine Sevnica

4.000,00 EUR

Veter v laseh
Ime programa

Ciljna skupina:

Veter v laseh
(vseslovenska športno-družbena akcija pod okriljem Športne unije
Slovenije)
Osnovnošolci, srednješolci,
družine

Starost:

8 – 18 let

Namen
in Dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine
vsebine
Veter v laseh je namenjen otrokom, mladostnikom in družinam. Namen je širiti
programa
ljubezen do športa ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način
(kratek opis):
preživljanja prostega časa in najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih
zasvojenosti.
Predvideno
število
udeležencev:

1.000
Cena za udeleženca: BREZPLAČNO

Predvidena
vrednost
programa:

8.000,00 EUR

Predvidena
sofinancirana
vrednost
programa
Občine Sevnica

4.000,00 EUR

Gibaj.se za zdravje
Ime programa
Ciljna skupina:

Gibaj.se za zdravje
(organizirana športna rekreacija na prostem)
Vse starosti, upokojenci

Starost:

8 – 99 let

Namen
in Celoletna organizirana dejavnost športne rekreacije na prostem
vsebine
Izvajanje nordijske hoje, teka, pohodništva, Cooperjev test, joge, aerobike in
programa
osnovna vadba z lastno težo na zunanjih športnih površinah in zunanjih
(kratek opis):
napravah za fitnes
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Predvideno
število
udeležencev:

1.000
Cena za udeleženca: BREZPLAČNO

Predvidena
vrednost
programa:

10.000,00 EUR

Predvidena
sofinancirana
vrednost
programa
Občine Sevnica

4.000,00 EUR

Občinske lige
Ime programa

Občinske lige
(organizirana športna rekreacija več športnih panog)

Ciljna skupina:

Vse starosti

Starost:

8 – 99 let

Namen
in Nogometna liga (osnovnošolci, člani, veterani)
vsebine
Košarkarska liga (osnovnošolci, člani)
programa
Košarkarska liga Streetball
(kratek opis):
Odbojkarska liga (osnovnošolci, člani)
Odbojkarska liga na mivki (vse kategorije)
Rokometna liga (veterani)
Sevniški pokal v tekih (vse kategorije)
Poletna liga v balinanju
Liga v namiznem tenisu
Pikado liga
Predvideno
število
udeležencev:

3.000
Cena za udeleženca: KOTIZACIJA za člane,
za osnovnošolce, srednješolce in študente BREZPLAČNO

Predvidena
vrednost
programa:

20.000,00 EUR

Predvidena
sofinancirana
vrednost
programa
Občine Sevnica

4.000,00 EUR
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Izplačila bodo izvedena na podlagi sklenjene pogodbe in na podlagi zahtevka z vsemi
potrebnimi prilogami. Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo
fotokopije računov. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri
program, projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji
računa je potrebna obvezna priloga, in sicer dokazilo o plačilu le-tega.
Športna zveza Sevnica izvede zgoraj navedene programe z načeli enake obravnave,
pravičnosti in transparentnosti za vsa društva oziroma klube.
Sredstva se namenjajo za:
•
•
•
•
•
•

Izobraževanje, usposabljanje in strokovni kadri
Športni program Gibaj.se
Športni program Hura prosti čas
Športni program Veter v laseh
Športni program Gibaj.se za zdravje
Športni program Občinske lige

20.000,00 EUR
4.000,00 EUR
4.000,00 EUR
4.000,00 EUR
4.000,00 EUR
4.000,00 EUR

V. VZDRŽEVANJE FITNES NAPRAV
Skupni obseg sredstev:

3.000,00 EUR

Občina Sevnica je v letu 2014 in 2015 nabavila fitnes naprave za izvajanje tako rekreativne
dejavnosti kot tudi za uporabo vadbe športnih klubov. Vse naprave je potrebno redno
vzdrževati.
VI. IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
Skupni obseg sredstev:

193.000,00 EUR

Občina Sevnica je za zagotovitev možnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja stadiona
v letih od 2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima objektoma, za
kar je bilo namenjenih 510.000,00 EUR. Z odkupom vseh potrebnih zemljišče so omogočeni
nadaljnji postopki za izvedbo projekta, ob trenutnem umeščanju le-tega v prostor pa se v
skladu z zmožnostmi prostora hkrati preverjajo tudi možne umestitve drugih spremljajočih
objektov in celovitejših športnih vsebin.
Občina Sevnica je pristopila k izdelavi OPPN umestitve stadiona in spremljajočih objektov ob
športnem domu in bazenu, katerega je Občinski svet Občine Sevnica v letu 2014 tudi potrdil.
OPPN obravnava širše območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica,
v sklopu katerega so zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna
igrišča, igrišči za tenis ter spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju OPPN se nahajajo
objekti, ki se že uporabljajo za dejavnost športa in rekreacije ter se načeloma ohranjajo v
obsegu in dejavnosti.
Občina Sevnica bo v letu 2017 naročila vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo atletske
steze in ostale potrebne infrastrukture (PGD, PZI, popisi za razpis). Po pridobitvi gradbenega
dovoljenja bo razpis za izbor izvajalca del, po podpisu pogodbe pa pričetek del.
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Sredstva se namenjajo za:
•
•
•

načrti in druga projektna dokumentacija
investicijski nadzor
novogradnja

40.000,00 EUR
3.000,00 EUR
150.000,00 EUR

VII. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Skupni obseg sredstev:

30.000,00 EUR

Občina Sevnica bo v sklopu vzdrževanje športne opreme sledila potrebam, ki nastajajo pri
izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v občini Sevnica.
VIII. SANACIJA PRELIVNEGA POLJA NA BAZENU
Skupni obseg sredstev:

22.771,00 EUR

Po prejemu odločbe s strani inšpektorja, bo potrebno do leta 2018 sanirati prelivna polja na
bazenu. V letu 2017 se bo pripravila vsa potrebna projektna dokumentacija za sanacijo
prelivnega polja in morebitnih ostalih segmentov bazena.

IX. SKUPNI OBSEG VSEH SREDSTEV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2017
535.401,00 EUR

X. VELJAVNOST PROGRAMA
Letni program športa začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2017.

Številka: 671-0008/2016
Sevnica, dne 21. decembra 2016

Srečko OCVIRK
župan
Občine Sevnica

9

