OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 1

Gradivo za 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Črnomelj je na svoji 8. redni seji, dne 28. 6. 2019, obravnaval gradivo »Predlog
Letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2019« in sprejel sklep: »Potrdi se vsebina Letnega
programa športa v Občini Črnomelj za leto 2019 in se ga takoj po uveljavitvi Odloka o postopku za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj Občinskemu svetu občine Črnomelj
predlaga v sprejem na dopisni seji OS.«
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 45/2019, dne 12.7.2019 in je s 13. 7. 2019 stopil v veljavo.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da Letni program športa v Občini Črnomelj za leto
2019 sprejme v predlagani vsebini.

VPRAŠANJE SE GLASI:
»Ali glasujete

ZA ali PROTI predlaganemu sklepu?«

Številka: 671-12/2018

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh, l.r.
Predlagatelj:
Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek, l. r.

PREDLOG
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 83/11, 24/2014 in 66/16) in Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 45/19, v nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Občine Črnomelj na ____.
_________ seji dne ____________ sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2019
1. člen
V LPŠ določa programe in področja športa, ki se v posameznem koledarskem letu sofinancirajo iz
občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti ter višino proračunskih sredstev za sofinanciranje
področij športa.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
1. športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
2. občinske športne zveze,
3. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
4. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z
zakonom, ki ureja ustanove,
5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
6. lokalne skupnosti,
7. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v
Republiki Sloveniji,
8. zasebni športni delavci.
3. člen
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj 1 leto;
- imajo za prijavljene dejavnosti:
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen
strokovni kader za opravljanje dela v športu,
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za
izvedbo dejavnosti,
- v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze
športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa,
- da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam
članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine,
- da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predložijo kopijo statuta društva, potrjenega s strani
upravne enote, in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
Športna društva ter zavodi VIZ imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij
LPŠ.
4. člen
Izvajalci športnih programov lahko v letu 2019 kandidirajo za sredstva z naslednjimi programi in
področji športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- Mali sonček,
- Ciciban planinec,
- Zlati sonček,
- Naučimo se plavati,

-

Krpan,
Mladi planinec,
šolska športna tekmovanja,
druge programe redne vadbe – 60 urni program redne vadbe;

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- skupina do 6 let – najmanj 60 urni program redne vadbe,
- skupina od 6 do 7 let – najmanj 90 urni program redne vadbe,
- skupina od 8 do 9 let – najmanj 120 urni program redne vadbe,
- skupina od 10 do 11 let – najmanj 120 urni program redne vadbe,
- skupina od 12 do 13 let – najmanj 160 urni program redne vadbe,
- skupina od 14 do 15 let – najmanj 160 urni program redne vadbe,
- skupina od 16 do 17 let – najmanj 160 urni program redne vadbe,
- skupina stari nad 18 let – najmanj 160 urni program redne vadbe,
1.3. Kakovostni šport
- 240 urni program redne vadbe,
1.4. Vrhunski šport
- Kategorizirani športniki (PR, MR, SR);
1.5. Šport invalidov
- 60 urni programi redne vadbe;
1.6. Športna rekreacija
- 60 urni programi redne vadbe;
1.7. Šport starejših
- 60-urni programi redne vadbe;
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU;
3.1. Delovanje športne zveze;
5. člen
Sredstva za realizacijo LPŠ zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2019 in sicer v višini
98.000,00 EUR.
6. člen
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 občina izvede javni razpis za sofinanciranje LPŠ v
Občini Črnomelj za leto 2019. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev,
meril in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje LPŠ, ki bodo sestavni del razpisne dokumentacije.
7. člen
Letni program športa v občini Črnomelj za leto 2019 začne veljati z dnem sprejema.
S sprejemom tega LPŠ, preneha veljati Letni program športa v občini Črnomelj za leto 2019, številka:
671-12/2018, z dne 15.10.2018.
Številka: 671-12/2018
Datum: ___________

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek, l.r.

