
Na podlagi Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obiini
Semid (Ur. list RS,5t. 9lzot8), Odloka o proradunu Obiine Semid za leto 2o2o (Ur.1.R5,5t.9/zozo)
in Statuta Obiine Semit (Ur. list RS, 5t. 5Tlzoto) je Obtinskisvet Obtine Semii na tt. redni sejidne
27.5.2o2o, sprejel

LETNI PROGRANN SPONTA OBCINE SEMIE ZA LETO 2O2O

!. OBSEG PRORAEUNSKIH SREDSTEV ZA SPORT V OB(IN! SEMIC

Obtina Semid z Odlokom o prorafunu obfine Semit za leto 2o2o zagotavlja proradunska sredstva
Obtine Semii, ki so namenjena izvajanju Sportnih vsebin v Obdini Semid v viiini z4.75o,oo e, in
sicer za:

1. Sportne vsebine druitev in drugih izvajalcev nacionalnega programa iporta na lokalni
ravni, planiranina p.p.3z4o v viSini19.250,oo €,

2. razvojne dejavnosti v iportu (izobraZevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje) na p.p.

3z4o v vi5ini 5oo,oo e,

3. organiziranost v iportu (delovanje iportnih organizacij) na p.p. 3,z4o v vi5ini 3.5oo,oo c,

4. Sportne prireditve in promocije 5porta (prireditve v organizaciji izvajalcev) na p.p. 3240 v
viSinir.5oo,oo c.

il. RAZDELITEV OBSEGA PRORAEUNSKIH SREDSTEV PO DVEH JAVNIH RAZPISTH ZA

SOFTNANC!RANJE SPORTNIX VSEBIN tN SPORTNTH PR!REDITEV

Letni program Sporta predstavlja uresnifevanje nacionalnega programa Sporta skozi financiranje
Sportnih vsebin iz lokalnih proradunskih sredstev za 5port. V LPS so zajeta zgoll sredstva za

urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljavskih nalog, ki so ozko povezane s Sportom.
Namenska sredstva iz l. todke v viSini 24.75o,oo e so predmet javnega razpisa za sofinanciranje
programov Sporta v Obiini Semii v letu zozo. Sredstva se na podlagi izpolnjevanja kriterijev, ki so
doloteni v Odloku o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Obiini
Semid dodelijo na javni razpis prijavljenih izvajalcem.

1. I

1.1 Sportna vzgoja otrok in mladine (SVOM prostoiasno) 11,1OO,OO

1.1.1 Prediolski: Malisondek, Miika EIi 8oo,oo
1.1.2 Solski: Krpan, Zlati sontek 8oo,oo
1.1.3 Celoletni Sportni programi 7.5OO,OO

1.1.4 Programiv poiitnicah in pouka prostih dnevih 2.OOO,OO

1.2 Sportna vzgoja otrok in mladine usmeriene v kokovostnilvrhunski
iport (SvoM KSIyS)

6.z5o,oo

1.3 Kokovostni iport (KS) 6oo,oo
1.4 Sport invalidov (Sl) 30O,OO
1.5 Sportna r ekreacija (RE) 1.OOO,OO

2. Razvoine deiavnosti v Sportu
- izobraievanie, usposabljanie in izpopolnjevanje 5OO,OO €

). Organiziranost v 5portu
- delovanie Sportnih organizacij 3.5OO,OO €

Sportne prireditve in promocije 5porta
- prireditve v organizaciii izvajalcev

4.
1.5OOrOO



lll. vsEBrNE LETNEGA pRocRAMA Sponrn zA SoFTNANcTRANJE Sponrutn vsEBtN lN
Sponruu PRTREDTTEV

1. SpoRrnr PRocRAM!
t.t. Prostofasna Sportna vzgoia otrok in mladine

1.1.1 PredSolski: Mali sondek, Mi5ka Eli

Programa sta namenjena otrokom od z do 6 let starosti. Namen programov je obogatitev
programa na podrodju gibanja v vrtcu s sodobnimi Sportno - gibalnimi vsebinami. Poudarek je
na igri in vadbi prilagojeniotroku.
1.1.2 Solski: Krpan, Zlati soniek
Program Zlati soniek je namenjen otrokom od 6 do 8 let starosti. Nadaljevalni program
Malega sontka z namenom nadaljevanja Sportno - gibalnega razvoja otroka. Program Krpan
se izvaia v drugi triadi (4., 5., 6. r). Cilj programa je v bogatenju Zivljenja z raznovrstnimi
Sportnimi vsebinami v vseh letnih tasih. Programa vsebujeta tudi priznanja, ki so predvsem
dodatno motivacijsko sredstvo za udeleZence.
1.1.3 CeloletniSportniprogrami
Celoletni Eportni programi so namenjeni predSolski otrokom, Soloobveznim otrokom in
mladini. Po vsebini so programi lahko sploSni (vsebujejo razliine Sportne aktivnosti) ali pa so
namenjeni le doloteni Sportni panogi.
1.1.4 Programi v pofitnicah in pouka prostih dnevih
Programi v poditnicah in pouka prostih dnevih ponujajo moinost vkljutevanja otrok v razliine
aktivnosti v prostem iasu in praviloma predstavljajo Sportne dejavnosti v skrajianem obsegu
(teia;i, delavnice, projekti), ki jih ponujajo razlidni izvajalci. V dasu poiitnic je vkljutevanje v
vodene programe poleg vpliva na oblikovanje Zivljenjskih navad in zdravega, koristnega
preZivljanja prostega dasa pomembno tudi z vidika razbremenitve starSev za varstvo otrok, ki
jim ga zaradisvojih delovnih obveznostiv dasu poiitnic ne morejo zagotavljati.

t.z. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski Sport
V programe Sportne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 5port so
vkljuteni otroci in mladina (Sportniki) pod pogojem, da so registrirani pri nacionalni Sportni
zvezi na priiavitelja in tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu panoZne 5portne zveze.
Spodnia starostna meja za vkljutitev v tekmovalne sisteme ie'tz, oziroma 1o let, skladno s

potrjenim tekmovalnim sistemom, objavljenim v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije -
ZdruZenje iportnih zvez Stevilka 30303-5-5 lt7 z dne fi.1o.2017.

t.3. KakovostniSport
V programe kakovostnega Sporta so vkljudeni Sportniki, ki so vkljuieni v uradne tekmovalne
sisteme nacionalnih Sportnih zvez v ilanski kategoriji.

r.4. Sport invalidov
Progam zajema iportno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev razlidnih oblik
invalidnosti z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije,
razvedrila in tekmovanj invalidov, kise prostovoljno ukvarjajo s iportom.

r.5. Sportna rekreacija
Program Sportne rekreacije je namenjen odraslim osebam. Navedeni obseg aktivnosti je tisti,
ki daje pozitivne utinke posamezniku z vidika odpravljanja negativnih posledic sodobnega
Zivljenja in ohranjanja zdravja.

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI VSPORTU
Sredstva so namenjena strokovnim delavcem, ki izvajajo Sportne programe. lzpopolnjevanja in
usposabljanja strokovnih kadrov pomenita izboljSanje njihovih kompetenc pri izpeljevanju
Sportnih programov, s tem pa tudi kakovosti programov.



3. oRGANTZTRANOSTV SPORTU

S sredstvi za delovanje Sportnih organizacij se zagotavlja moZnost osnovnega delovania

nepridobitnim Eportnim organizacijam.

4. oRGANTZIRANOSTV SPORTU

Z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje iportne prireditve se izvajalcem zagotavlja sredstva

za iim kakovostnejSo izvedbo Sportnih prireditev, za nadaljevanie tradicije. Organizaciia iportnih
prireditev je priloZnost organizatorjev, da svojo dejavnost prikaZejo obtanom in jih spodbudijo k

aktivnemu preZivljanju prostega fasa.

tV. IZBOR IN FINANENO OVREDNOTENJE PROGRAMA SPONTN

LPS ie namenjen izvajalcem organiziranih Sportnih dejavnosti, pri demer imaio prednost iportna
dru5tva, tazen za programe prostotasne iportne vzgoje otrok in mladine, kjer so organizacijsko in

vsebinsko vezani na javne zavode (5ola in vrtec). V LPS so uvrideni programi, ki so pomembni za

lokalno skupnost in upoitevajo tradicijo in posebnosti Sporta v obtini. Naloga izvajalcev je, da z
zagotavlianje strokovno vodene vadbe v razlidnih programih omogodajo vkljudevanje vsem
prebivalcem obdine, kar je glavni cilj LPS. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom
imenuje Zupan. Zahteve in postopek so opredeljeni v Odloku o postopkih in merilih za

sofinanciranje letnega programa Sporta v Obdini Semid. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o
sofinanciranju Sportnih programov, kijo podpiSe Zupan.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Obdina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2o2o tistim izvajalcem, pri katerih se na

osnovi poroiila o izvedenem iportnem programu ali izvedenega nadzora nad izvajanjem
programov ugotovi, da sredstva niso bila porabljena v skladu z danim namenom.

Vt. VEUAVNOST !N UPORABA

Ta program zaine veljati naslednji dan po sprejemu na obtinskem svetu in je osnova za zatetek
postopkov javnih razpisov.

VIt. ZAKUUEEK

Sport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega Zivljenja, zaradi svojih udinkov pa

pomembno vpliva na druZbo. Sport ima izjemne moZnosti, da zdruZuje liudi in da doseZe vsakogar
ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko vefino Sportnih dejavnosti vkljufujejo
ljubiteljsko, doloienim Ijudem pa je Sport tudi poklic. S 5portom se lahko ukvarjajo neorganizirano,
lahko pa se zdruZujejo v druitvih ali drugih Sportnih organizacijah. DruZbena vloga Eporta izhaja iz

znanstveno dokazanega pomena Sporta za javno zdravje (telesno, duievno in socialno),
socializacijo in gospodarstvo. Sportu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k
prostovoljnem delu in k dejavni udeleZbi v druZbi, pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in
odgovornosti, pri prispevanju k trainostnemu razvoju ter k drugim pozitivnim druZbenim
vrednotam in narodni identifikaciji. Zaradi navedenih vplivov je iport del javnega interesa, zato se

sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski druZbeni pogoji.

Stevil ka: 67 t-ot I zozo- z
Datum:27.5.2o2o Obtina
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