OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US:
U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 51/11) 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine
Pivka na svoji 13. redni seji dne 22.12.2016 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2017
I. UVOD
Letni program športa v Občini Pivka za leto 2017 (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja, da bo
Občina Pivka v Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2017 izvajalcem športnih
programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so
v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
LPŠ 2017 prav tako zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za povečanje kvalitete
športne infrastrukture v Občini Pivka.
II. OPIS PROGRAMOV LPŠ GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA
ŠPORTA
1. Športna vzgoja otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športni programi: Zlati sonček, Krpan, Šolska športna tekmovanja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti športni programi, tako, kot je
določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v občini Pivka (Pogoji, merila in
normativi za vrednotenje športnih programov v občini Pivka).
2. Športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih
2.1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Športni programi otrok in mladine, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme.
2.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni programi otrok in mladine, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih
panog (kolektivni in individualni športi ter miselne igre).
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti športni programi, tako, kot je
določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka (Pogoji, merila in
normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka).
3.

Športno rekreativna dejavnost odraslih
Športni programi odraslih, katerih cilj je aktivno in prijetno preživljanje prostega časa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti športni programi, tako, kot je
določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka (Pogoji, merila
in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka).

4.

Kakovostni šport
Športni programi članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih možnosti za
uvrstitev v programe vrhunskega športa, jih pa programi športne rekreacije ne
zadovoljujejo.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti športni programi, tako, kot je
določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka (Pogoji, merila in
normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka).

5.

Vrhunski šport
Športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo po merilih
status kategoriziranega športnika mladinskega, državnega, perspektivnega,
mednarodnega ali svetovnega razreda.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo našteti športni programi, tako, kot je
določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v občini Pivka (Pogoji, merila in
normativi za vrednotenje športnih programov v občini Pivka).

6.

Šport invalidov
Športni programi populacije invalidov, ki so prvenstveno namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, revitalizaciji, resocializaciji in tekmovanju. Iz sredstev lokalne skupnosti se
sofinancirajo našteti športni programi, tako kot je določeno v Pravilniku o vrednotenju
športnih programov v Občini Pivka (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih
programov v Občini Pivka).

7. Razvojne in strokovne naloge v športu
7.1. Delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni stroški delovanja društev in
zveze društev, tako, kot je določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov v
Občini Pivka (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini
Pivka).
7.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, tako, kot je določeno v Pravilniku o
vrednotenju športnih programov v občini Pivka (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje
športnih programov v Občini Pivka).
7.3. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne prireditve in promocijske
dejavnosti v športu, tako kot je določeno v Pravilniku o vrednotenju športnih programov
v Občini Pivka (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini
Pivka).
8.

Strokovno delo v športu
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo strokovno operativna in tehnično
administrativna dela za potrebe izvajanja in spremljanja programov športa v občini.

9.

Podeljevanje nagrad in priznanj športnikom in športnim delavcem.
Iz sredstev lokalne skupnosti se na podlagi veljavnega Pravilnika o podeljevanju
priznanja »športnik leta« v Občini Pivka zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške
prireditve.

10. Sofinanciranje akcij na področju športa
Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje enkratnih akcij
na področju športa.

11. Športni objekti
Iz proračunskih sredstev lokalne skupnosti se sofinancira tekoče vzdrževanje športnih
objektov občinskega pomena, s potrditvijo letnega programa investicij pa se financira
posodabljanje športne infrastrukture v Občini Pivka.
11.1. Financira se leasing za izgradnjo športne dvorane Skala v Pivki
11.2. Financirajo se materialni stroški obratovanja Športne dvorane Skala v skladu s
Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju Športne dvorane Skala
11.3. Tekoče vzdrževanje športnih objektov
Financiranje tekočega vzdrževanja športnih objektov pomena se izvaja na podlagi javnega
razpisa.
11.4. V skladu s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Pivka in Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju Športnega kompleksa v Košani se dodatno
financira investicijsko vzdrževanje objekta.
11.5. V skladu s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Pivka in Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju Balinarske dvorane se dodatno financira
nabavo opreme objekta in materialne stroške.
11.6. V skladu s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Pivka se dodatno financira investicijsko vzdrževanje objekta Kegljišče Pivka.
11.7. Na objektu Športni kompleks Pivka je predvideno krpanje tekaških stez in ureditev
robnikov, obnova proge in bazena za skok v daljino, postavitev dodatnih luči za osvetlitev
stadiona, postavitev dodatnih luči za osvetlitev stadiona, obnova vadišča za met krogle ter
druga sanacijska dela ter nabava opreme.
11.8. Športni kompleks v Dolnji Košani projekt se bo izvajal v okviru ureditve na lokaciji
starega balinišča v prihodnjih letih.
11.9. Balinišče Košana: Predvidena je ureditev novega balinišča, ki bi ga bilo mogoče v
nekaj letih pokriti in zapreti, da bi dopuščal igro tudi v zimskem obdobju. Projekt bomo
prijavili na razpis Fundacije za šport, zato večji del zanikamo v prihodnje leto.
11.10. Igrišče Drskovče: V Drskovčah, ki doslej nimajo nobenega skupnega prostora, niti
športnega igrišča, je predvidena ureditev manjšega igrišča iz sredstev AS Drskovče, ki so
bila nakazana v proračun Občine Pivka.

III. PREGLED PROGRAMOV LPŠ GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE

Vrednotenje in sofinanciranje programov športa po proračunskih postavkah, opredeljenih v
Odloku o proračunu občine Pivka za leto 2016, je naslednje:

A. Področje športa in rekreacije

Področje, vsebina,
program, namen
1.

2.

Športna vzgoja otrok in
mladine v zavodih s
področja vzgoje in
izobraževanja (osnovne
šole)
Šolska športna
tekmovanja
Športna vzgoja
predšolskih otrok (vrtci in
klubi)
Športna vzgoja otrok in
mladine v klubih in
društvih

Počitniški programi
2.3.1. Subvencioniranje
uporabnine za
telovadnico za športno
vzgojo otrok in mladine Skala
3.
Športno rekreativna
dejavnost odraslih

Veljavni
proračun
za leto
2015
4.000,00

Veljavni
Osnutek
Predlog
proračun proračuna proračuna
za leto
za leto
za leto
2016
2017
2017
1.000,00
1.000,00
1.000,00

3000,00
2000,00

3000,00
2000,00

3000,00
2000,00

34.000,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

40.000,00

1.500,00
40.000,00

1.500,00
40.000,00

1.500,00
40.000,00

6.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.

Kakovostni šport članic
in članov

8.000,00

8.000,00

8.000,00

11.842,00

5.

Vrhunski šport

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

6.

Šport invalidov

500,00

500,00

500,00

500,00

94.800,00

94.800,00

94.800,00

98.142,00

SKUPAJ

B.

7.1.
7.2.

7.3.
8.
9.
10.

C.

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

Razvojne in strokovne naloge v športu
Področje, vsebina,
Veljavni
Veljavni
Osnutek
Predlog
program, namen
proračun za proračun za
proračuna
proračuna
leto 2015
leto 2016 za leto 2017 za leto 2017
Delovanje športnih
društev, klubov in zvez
na nivoju občine
Izobraževanje,
usposabljanje in
izpopolnjevanje
strokovnih kadrov
Mednarodne, državne,
občinske športne
prireditve
Strokovno delo –
PISARNA OKS

8.900,00

9.058,00

9.058,00

9.058,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

3.150,00

3.150,00

3.150,00

3.150,00

Prireditev Športnik
leta- priznanja in
prireditev
Sofinanciranje akcij na
področju športa

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0

0

0

0

SKUPAJ

22.850,00

23.008,00

23.008,00

23.008,00

Športna infrastruktura
Področje, vsebina,
program, namen
Skala-novogradnja
Materialni stroški in
tekoče vzdrževanje
športne dvorane
Skala
Tekoče redno
vzdrževanje športnih
objektov razpis
Tekoče inv.
vzdrževanje igrišč
(nogo. igr.Košana)
Materialni stroški
obratovanja
balinarske dvorane
Kegljišče Pivka
Športni kompleks
Pivka (posodobitev)
Športni kompleks
Dolnja Košana 1.faza

Veljavni
Veljavni
Osnutek
Predlog
proračun za proračun za
proračuna
proračuna
leto 2015
leto 2016 za leto 2017 za leto 2017
242.856,00

239.254,00

239.254,00

239.254,00

67.720,00

67.820,00

67.820,00

67.820,00

19.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

4.500,00

4.500,00

5.500,00

5.500,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

15.000,00

10.000,00

50.000,00

75.640,00

10.000,00

10.305,00

0

0

Področje, vsebina,
program, namen
11.9.
11.10.

Balinišče Košana
Igrišče Drskovče
SKUPAJ

Veljavni
Veljavni
Osnutek
Predlog
proračun za proračun za
proračuna
proračuna
leto 2015
leto 2016 za leto 2017 za leto 2017
0
8.430,00

15.000,00
19.860,00

60.000,00
17.481,00

10.000,00
17.481,00

383.473,00

453.934,00

473.555,00

449.195,00

IV. DRUGE DOLOČBE
1. Občina Pivka lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2017 tistim izvajalcem,
pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso
izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2016.
2. Sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih športnih programov, ki se opravi
na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa programov
v Občini Pivka.
3. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za
planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi
pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Pivka ob sprejemanju rebalansa
proračuna sprejme odločitev o prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj izvajanja
športnih vsebin. Prerazporeditev teh sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo
Letnega programa športa v Občini Pivka za leto 2017.
4. Sredstva za športne objekte se razdelijo na podlagi razpisa za vzdrževanje športnih
objektov v Občini Pivka oziroma na podlagi na Letnega programa športa in
proračuna, ki je potrjen in sprejet na občinskem svetu.
5. Iz sredstev lokalne skupnosti se na podlagi Pravilnika o podeljevanju športnih
priznanj v občini Pivka zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške prireditve.
6. Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Pivka za leto 2017 bo
občinska uprava izvedla javnih razpis za sofinanciranje programov športa v Občini
Pivka za leto 2017.
7. Letni program športa za leto 2017 začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o
proračunu Občine Pivka za leto 2017.

Štev.: 9000-13/2016
Pivka, 22. december 2016

Župan
Robert Smrdelj, l.r.

