PREDTOG ZA OBRAVNAVAO NA ODBORU ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Stevitka: 67 L-g I 2021-3
Datum: 26.3.2O2L
Obdinska uprava obdine RogaSovci na podlagi 8. dlena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa Sporta v Obdini RogaSovci (Uradni list RS, 5tev. 24 /15) predlaga Obdinst<emu
svetu Obdine RogaSovci v sprejem
PROGRAMA SPORTA

OB.INE RoGASovcI zA LETo 2o2T

I.

UVOD

Program Sporta obdine RogaSovci za leto 202!, je pripravljen na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa Sporta v Obdini RogaSovci (Uradni list RS, 5tev. 24115)- v
nadaljevanju pravilnik.
Program Sporta obdine RogaSovci za leto 2021 doloda:
- programe Sporta po posameznih vsebinah (in programih), ki se sofinancirajo iz
sredstev proraduna obdine RogaSovci, na podlagi pravilnika,
- obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresnidevanje in
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa Sporta, na
podlagi odloka o proradunu obdine RogaSovci za leto 202L.
- osnovne pogoje, kijih mora izpolnjevati dru5Wo za pridobitev sredstev iz obdinskega
proraduna.

PROGRAMT 5pOnrA pO POSAMEZNIH VSEBTNAH (PROGRAMIH), Kr SE
SOFINANCIRAIO fiZ SREDSTEV PRORAcUM OBEINE ROGASOVCI ZA LETO 2021.
Iz sredstev proraduna obdine RogaSovci za leto 2021 se sofinancirajo naslednji programi

II.

Sporta:

1. Interesna Sportna vzgoja predSolskih otrok
2. Interesna Sportna vzgoja Soloobveznih otrok
3. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni

in vrhunski 5poft in Sportna

vzgojlmladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski Sport

4. Sportna rekreacija odraslih
5. Kakovostni in vrhunski Sport odraslih
6. Vobraievanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
7. Spoftne prireditve
8. Novogradnja in posodabljanje Sportnih objektov
9. Vzdrievanje Sportnih objektov

strokovnih kadrov v Sportu

10. Delovanje Sportnih dru5tev in zveze Sportnih druStev

rrr. oBSEG IN vRsTA DEJAvNosrr, porREBNrH zA uREsNrcrvenre
Sponrn oBerNE RoGASovcr v LETU 2o2t

PRoGRAMA

1. Interesna 5poftna vzgoja predSolskih otrok
1.1 Interesna Sportna vzgola predSolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do
vstopa v 5olo, ki so prostovoljno vkljudeni v programe Sporta in skozi igro spoznavajo
posamezne elemente Sporta ter kasnej5e gibalne deiavnosti.
Programi 5pofta, ki se sofinancirajo:

.
.
.

Zlati sonEek,
Naudimo se Plavati,
Ciciban Planinec in

.

drugi 60-urni programi vadbe.

Iz sredstev proraduna Obdine RogaSovci se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta
60 ur, za skupino, v kateri je 15 - 20 otrok.
2. fnteresna 5portna vzgoja 5oloobveznih otrok
2.1 Interesna 5portna vzgoja Soloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta
starosti, ki so prostovoljno vkljudeni v programe Spofta.
Programi 5pofta, ki se sofinancirajo:
Zlati sondek,

.
.
'
.

Krpan,
Naudimo se plavati,
organizac'rja ter izpeljava obdinskih Solskih iportnih tekmovanj in

drugi 60-urni programi vadbe.
Iz sredstev proraduna Obdine RogaSovci se sofinancirajo organizacija in izpeljava obdinskih
Solskih 5portnih tekmovanj, strokovni kader za ianedbo 60-urnih piograro, na skupino, v
kateri je 15 - 20 otrok ter uporaba objekta.
3. Spoftna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport in Sportna

vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski iport
V programe Sportne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski Sport se vkljudujejo
otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosii, Oi -Ui
lahko postali vrhunski 5poftniki.
Programi Spofta, ki se sofinancirajo:
cicibani in cicibanke, do 60-urni programi,
mlaj5i dedki in deklice, od 60-urni programi ter
starej5i dedki in deklice, od g0-urni programi.
Iz sredstev proraduna Obdine RogaSovci se sofinancira uporaba objekta, strokovni kader,
materialni stro5ki programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Velikost vadbene skupine je 10 -15 otrok pri individualnih 5portih
15 -20 otrok pri
kolektivnih Sportih.

.
.
.

i;

Pro.grami Sportne vzgoie mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
ipoft zajemajo
nadrtno vzgojo m.ladih Sportnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih ,.rrltutor,
primerljivih z doseiki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi Sporta, ki se sofinancirajo:
mlajSi mladinci in mladinke, do L2}-urni programi,
starej5i mladinci in mladinke, do 250-urni programi.
Iz sredstev proraduna Obdine Roga5ovci se sofinanciia uporaba objekta
ter strokovni kader
za-izvedbo programov.

.
'

4. Spoftna rekreacija odraslih

v programe Sportne rekreac'rje odraslih

so vkljudeni obdani, s ciljem ohranjati in izboljSevati
celostni zdravstveni status, zmanj5evati negativne posledice danainjega
nuiin. Zivr;en;a in
dela, prepredevati upadanje sptosne vital-nosti. To so programi za
aktivno, koristno in
prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prost6ga
dasa.
Programi Spofta, ki se sofinancirajo:
60-urni programi Eportne vadbe.
Iz proraduna obdine Roga5ovci se sofinancira
.uporaba objekta za ianedbo 60-urnega
programa za skupino, ki Steje do20 dlanov,
v razlidnih Sportnih panogah. za st<upine nad 65
let starosti se sofinancira tudi strokovni kader.

-

5. Kakovostni in vrhunski 5port odraslih
v kakovostni spo.T sodijo priprave in Sportna tekmovanja ekip
registriranih

3:;"1:

ter posameznikov,
Sportnikov, dlanov nacionalnih panoznih Sportnin
anez. v' okviru ieh programov
nastope na uradnih tekmovanjih panoinih Sportnih
zvez do
drZavnega

,.itor.

Vrhunski Sport

je

priprava

in

tekmovanje Sportnikov,

ki

imajo status svetovnega,

mednarodnega in perspektivnega razreda.
Programi Sporta, ki se sofinancirajo:
200-urni programi.
Iz proraduna Obdine Roga5ovci se sofinancira strokovni kader
kategorije dlanov in dlanic.

'

ter uporaba objekta za

6. rzobraievanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Razvoja Sporta in Sportnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe
vkljudujejo amaterski Sportni delavci, ki delajo v javnih zavodih, Sportnih dru5wih in njihovih
zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je 5port.
Iz proraduna Obdine RogaSovci se sofinancirajo programi izuajalcev za pridobitev
potrebnega strokovnega znanja za pridobitev trenerske licence, po verificiranih programih.

7. Spoftne prirediWe
spoftne prireditve so organizirana Sportna sredanja in 5portna tekmovanja.
Iz proraduna Obdine Roga5ovci se sofinancira Sportne prirediwe, ki imajo znadaj
obdinskega, ddavnega in mednarodnega tekmovanja in se odvijajo na obmodju obdine
Roga5ovci. Prizna se organizacije najved dveh Sportnih prireditev v enem letu, pri tem imajo
prednost prireditve viSjega ranga. Lodeno od tega je uvrSdena prireditev - tekmovanje v
zimskih 5portih.

8. Novogradnja in posodabljanje Sportnih objektov in nakup Sportne opreme
Iz proraduna Obdine RogaSovci se sofinancira tudi novogradnje in posodabljanje drugih
Sportnih objektov v viSini do 50% vrednosti investicije. SredsWa za ta namen znaSajo 500/o
vseh sredstev na tem programu. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo projekti posodabljanja
Sportnih objektov pod pogojem, da prijavitelj v preteklem letu ni pridobil sredstev za namene
iz te todke. Izjemoma je moZno pridobiti sredstva za posodabljanje Sportnih objektov ved let
zaporedoma v kolikor gre za dokondanje projekta v izvedbi ob pogoju, da se ne preseZe 50%o
predraiunske vrednosti prolekta. Nakupu ipoftne opfieme se v letu 2027 sofinancira v
skupnem znesku do 7.5OO EUR. Odstotek pridobljenih sredstev je odvisen od Stevila
prijaviteljev in prijavljenih vrednosti.

9. Vzdrievanje Spoftnih objektov
Obdina Roga5ovci sofinancira stroike rednega vzdrZevanja Sportnih objektov (sem Steie tudi
najemnina za telovadnico, de je poravnana) izuajalcem sploSnih Sportnih programov ter
izvajalcem kakovostnega in vrhunskega Sporta v vi5ini do najvei 30 o/o nastalih tovrstnih
stroikov v preteklem letu. V kolkor se razlika pri'ave v tekoiem letu razlikuje od priznane
porabe preteklega leta, se iteie kot merilo prZnana poraba preteklega leta. V primeru, da
sredstva ne zadoSdajo, se stroSki vsem vlagateljem pokrijejo premo sorazmerno zmanj5anem
deleiu
10. Delovanje Sportni druitev in zveze Sportnih dru5tev
Dejavnost vteze Sportnih dru5tev je namenjena usklajenemu delovanju izvajalcev na
podrodju Sporta.
Iz proraduna Obdine RogaSovci se sofinancirajo stro5ki delovanja dru5tev in zveze.

IV.

OBSEG

SREDSTEU
ZAGOTAVUA'O A SOFINANCIRANJE
-KI SEOB'INE
IZVA'ANJA PROGRAMA SPORTA
NOCN5-OVCI ZA LETO 2021

za ianajanje programa iz predhodne todke tgpa programa se izvajalcem
v proradunu obdine
Roga5ovci za leto zoLg, zagotavlja naslednji'o-ur.'g
sieasiev :
1. Interesna ipoftna vzgol'a prediolskih btrolc
4OO EUR
2. Interesna iportna vzgo"J'a ioloobveznih otrok
7,OOO EUR
3. sportna uzgoja otrok usmeryenih v kakovostni in urhunski ipoft in ipoftna
uzgoja
usmerTene v kakovostni in urhunski iport
(adine
8.OOO EUR
- Sportna rekreacrja odraslh
4.
4.500
EUR
5. Kakovostni in vrhunski iport odraslih
8.500
EUR
6. Vzddeva nje iportn ih objekto v
4,700 EUR
7. Delovanje iportnih druitev in zueze
8.500
EUR
8. Sportne prireditve
3.500
EUR
9. Izobraieuanjg usposabljanje in izpopolnjeuanje
strokovnih kadrov
10

5OO EUR

tn

70-ooo EUR
49.000 EUR

SKUPA]:

Y: l-of9.lT-, lG JrH MoRA rzPoLNJEvArr DRUiwo zA pRrDoBrrEv SREDSTEV
IZ
OBCINSKEGA PRORAdUNA
Poleg-osnovnih pogojev za kandidiranje za sredstva iz
obiinskega proraEuna
morajo druStva izpolnjevati ie nasledn5e pogo5e:
-.da sklidejo obdni zbor ozi.roma skupSdin" arsirivsal
enrrat letno ter o sklicu obvezno
obvestijo obdinsko upravo obdine RogaSovct (postijo;;6ilo)
ter predloiijo zapisnik obdnega
zbora oziroma skup5dine druSwa (timorajo itoriliirea-poopisom
pogodbe). Dru5wa naj
izvedejo sejo skup5iine oz. obini-zbor preko'"t"Llronrke poite,
v kolikor ne bo
moino opraviti skupiEine oz. obineg" luori i"'ouit"ini
naEin,
ter pravoiasno
posredujejo zapisnik na obiinsko upravo.
- da imajo oddano letno porodilo na Ajpes,
- da qo oddali poroiilo o porabljenin sieaslvih pridobljenih
iz obdinskega proraduna za
preteklo leto oz. za leto, ko so nazadnje prejelisreoswa (v
kolikor so ireaswa prejeli).

v kolikor dru5tvo ne izpolni katerega od naStetih pogojev se mu ne ponudi
v
podpis

pogodba
programa 5pona kljub temu, da
.9- afina_nciranju
preiel sklep o dodeliwi
sredstev o-sortna-nciranju-prograri, sporta.' --

je morebiti

2upan obdine Rogaiovci
Edvard MIHALIC
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Delovanje Sportnih dru5tev
zveze
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