OBČINA TURNIŠČE
ŠTEFANA KOVAČA 73
9224 TURNIŠČE

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08, 76/08, 79/09, 84/10 in 40/12), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 16.
člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, štev. 93/2007 in 77/10) je Občinski svet
Občine Turnišče na 5. redni seji dne 26. 03. 2015 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V
OBČINI TURNIŠČE ZA LETO 2015
Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi
njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim
odnosom do vseh udeležencev športa spodbuja medsebojno sodelovanje in vlogo
posameznika v skupini. Šport mora postati pomemben dejavnik ozaveščanja o zdravju, v
pomembnem delu pa je tudi dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste sociopatoloških
pojavov, zlasti med mladimi. Razvoj športne kulture predstavlja eno pomembnejših nalog
časa, ki ga živimo. Premajhna športna aktivnost lahko pomeni pomemben primanjkljaj v
življenju posamičnih generacij.
V posameznih športnih panogah so športniki Občine Turnišče dosegali in dosegajo rezultate
državne, pa tudi mednarodne vrednosti, ki so za našo občino pomembni, saj predstavljajo
velik dejavnik v promociji naše občine.
Zaradi pomembnosti in vpliva športa na družbo je potrebno za njegov razvoj združiti napore
vseh v občini, tako posameznikov, družine, vrtca, šole, društev in
drugih, ki lahko vplivajo na razvoj športa.
Letni program športa v Občini Turnišče za leto 2015 zagotavlja, da Občina Turnišče v Odloku
o proračunu Občine Turnišče za leto 2015 izvajalcem športnih programov nameni določen
obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se
sofinancirajo iz javnih sredstev.
Občina Turnišče je ustanovila Javni zavod Koušta za področje negospodarstva, ki v obsegu
svoje dejavnosti pokriva šport. Kot neprofitna institucija bo imel primarno nalogo oblikovanje
kvalitetnih programov športa. Zavod bo skrbel za realizacijo programov na medobčinski in
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občinski ravni ter vršil nadzor nad realizacijo programov posameznih društev. S sredstvi iz
proračuna Občine Turnišče bo zavod zagotavljal izvedbo temeljnih programov športa v
občini, ki jih iz osnovne pristojnosti občine s svojim poslovanjem prevzame.
Podlaga za sofinanciranje športnih dejavnosti bo v letu 2015 Letni program športa v Občini
Turnišče za leto 2015. Sofinanciranje dejavnosti športa bo izvedel Javni zavod Koušta s
sredstvi zagotovljenimi iz proračuna Občine Turnišče.

CILJI IN NALOGE:
1. Pomemben del ozaveščenosti v športu predstavlja družina. Ker je ravno obdobje
otroštva in mladosti najobčutljivejše in tudi najpomembnejše v razvoju posameznika
je zelo pomembna vključitev mladih v športno življenje v občini. S vključevanjem
mladih v športne dejavnosti preprečujemo in zdravimo socialno-patološke pojave, kot
so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko prestopništvo, pijančevanje in zasvojenost z
drogami. Ti pojavi so vsak dan številnejši in so največkrat posledica neurejenih
družinskih
odnosov.
Glede vključevanja družin v razne oblike športa imajo pomembno vlogo društva, ki
združujejo družinske člane v različnih oblikah vadbe. Zato je treba okrepiti strokovno
delo, izboljšati materialne možnosti in z različno medijsko aktivnostjo ozaveščati
starše.
2. Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene športne vzgoje, je treba posvetiti
posebno skrb interesni športni vzgoji v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Tako delo je še posebno dobrodošlo v osnovnih šolah v ožjih socialnih okoljih, kjer so
šolski športni objekti edini v kraju, kjer se ljudje med seboj praviloma poznajo in kjer
je treba v interesu razvoja otrok celotno šolsko okolje bolj povezati. Tako bomo v letu
2014 sofinancirali dejavnosti na področju športa v vrtcu in osnovni šoli.
3. Temelj kakovostnega in vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja, kjer je
posebej pomembna primerna priprava mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni
šport. Odločilno vlogo pri tem morajo opraviti športna društva. Spodbujali bomo
kakovostni in vrhunski šport v društvih.
4. Število športno aktivnih je tesno povezano z izobrazbo, socialnim statusom in športno
ozaveščenostjo. Odstotek športno aktivnih je mogoče povečati tudi z akcijami
najširših razsežnosti in s promocijo športa.
V času, ki ga oblikujeta predvsem delo in industrijska ponudba preživljanja prostega
časa, je izjemno pomembno spodbujati in širiti svobodno ter neformalno ukvarjanje s
športom.
Z izboljšanjem programov športnih društev in povečevanjem njihovega števila želimo
povečati število članov društev in s tem število športno aktivnih prebivalcev, njihovo
športno ozaveščenost ter pripadnost posameznika športu. Delovanja društev in
njihovih zvez je velikega pomena za občino, zato spodbuja in materialno podpira
društveno dejavnost.
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5. Večina strokovnih kadrov, tudi trenerjev opravlja svoje delo volontersko in to
brezplačno. Kljub temu mora biti njihovo delo čim bolj strokovno, zato bomo
spodbujali izobraževanje potrebnih kadrov.
Programi, ki jih bo občina sofinancirala v letu 2015
I. Šport predšolskih otrok in šolske mladine – (do vključno III. r. devetletne OŠ)
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo (knjižice,
značke, diplome), strokovni kader za izvedbo programov, 20 ur za najem objekta – bazena.
Normativ na skupino znaša 20 udeležencev, razen pri plavalnem tečaju, kjer znaša 10
udeležencev.
Prednost pri izboru izvajalcev teh programov imajo tisti izvajalci, ki imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa ter številčno večji evidentirani predvpis.
Predvidena sredstva

1215,00 €

II. Šport otrok in mladine v društvih in klubih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ki
ima značaj redne športno-rekreativne vadbe in podlage v organiziranem sistemu tekmovanja
državnih panožnih zvez – (od 9 – 15 let in od 15 - 18 let)

Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader, objekt, materialni
stroški tekmovanja, nezgodno zavarovanje udeležencev .
Prednost pri izboru izvajalcev teh programov imajo tisti izvajalci, ki imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa, pri sofinanciranju programov pa se
upošteva tudi drugi elementi navedeni iz 2. člena teh meril: številčnost članov tekmovalne
ekipe, rang tekmovanja, tekmovalni uspeh v okviru uradnega tekmovanja, razširjenost športne
panoge in njena tradicija v okolju ipd., ki posameznemu društvu/klubu
V vadbeni skupini za kolektivne športne panoge se priporoča dvojno število tekmovalcev kot
jih lahko naenkrat nastopa v moštvu na tekmi. Priporočen normativ za oblikovanje vadbene
skupine je 10 – 12 udeležencev.
V vadbeni skupini za individualne športne panoge se priporoča 4 - 8 udeležencev; v kolikor je
tekmovalcev manj se število točk temu sorazmerno zmanjša.
Predvidena sredstva

17.280,00 €

III. Kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih do naslova državnega prvaka – (nad 18 let - odrasli)
V kakovostni šport uvrščamo sofinanciranje priprav in športnih tekmovanj ekip in
posameznikov, ki nimajo strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa, uspešno pa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
državnega prvaka in sicer:
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a) Kolektivne športne panoge:
Pogoj in merilo za sofinanciranje članskih ekip je uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo predvsem objekt in materialni
stroški (kotizacije, sodniški stroški) pri izvedbi tekmovanja.
a) Individualne športne panoge:
Pogoj za sofinanciranje posameznikov v individualnih športnih panogah je, da se na državno
prvenstvo uvrstijo na podlagi predhodnih kvalifikacij ali dosežene norme. V kolikor je število
posameznikov – nastopajočih tekmovalcev na državnem prvenstvu manjše, da se ga udeležijo
brez kvalifikacijske norme, se temu ustrezno sorazmerno zmanjša tudi število točk.
Sofinancirajo se samo doma vzgojeni posamezniki in športniki s stalnim prebivališčem v
občini Turnišče.
Pogoj in merilo za sofinanciranje je uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni.
b) Za kategorizirane posameznike - po objavi v uradnih obvestilih OKS se prizna športni
dodatek
Predvidena sredstva

16.200,00 €

IV. Promocijske in množične športne-rekreativne prireditve a) Promocijske športne prireditve so večje športne prireditve, ki so odmevne v širšem
prostoru, imajo nek tržni pomen in so pomembne za razvoj in promocijo športa v občini
Turnišče, na njih morajo sodelovati domači športniki ali pa nastopati državna
reprezentanca Slovenije. Soglasje k taki prireditvi izda župan.
b) Množične športno – rekreativne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja,
ki so namenjena širšemu krogu občanov, ki se ukvarjajo s športom ljubiteljsko in
priložnostno.
Predvidena sredstva

1.215,00 €

V. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in klubih
Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški šolanja in izpopolnjevanja naslednjih strokovnih
kadrov:
a) študentom Fakultete za šport
b) amaterskim strokovnim športnim delavcem(trenerjem/vaditeljem)
Pogoj za sofinanciranje je, da kandidat aktivno deluje vsaj v enem športnem društvu ali klubu.
Kandidat, kateremu se poravnajo ti stroški, mora podpisati pogodbo, da bo najmanj še dve leti
opravljal v društvu strokovno pedagoško delo.
Predvidena sredstva

1.125,00 €
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VI. Priznanja športnikom in športnim delavcem
a) Proglasitev športnika leta in razglasitev perspektivnih mladih športnikov je tradicionalna
prireditev enkrat letno – za materialne stroške, izvedbo in organizacijo prireditve glede na
raven in obseg prireditve.
b) Stimulativno nagrajevanje trenerjev in športnih delavcev: Pogoj za sofinanciranje je, da
kandidat podpiše pogodbo, da bo najmanj še eno leto v društvu opravljal strokovno
pedagoško delo.
450,00 €

Predvidena sredstva
VII. Promocijske dejavnosti in športne prireditve v javnem interesu.

V ta okvir sodijo prireditve in dejavnosti (kot sejemske, promocijske, idr), ki imajo športno
vsebino, a so hkrati celostno povezane tudi z drugimi vsebinami, kot npr. šolskimi,
kulturnimi, turističnimi idr, organizira in izvaja pa jih več med seboj povezanih in odvisnih
izvajalcev.
Promocijo športa predstavljajo tudi šolska tekmovanja nad občinsko ravnjo, širše športne
akcije ter vseslovenske športne prireditve z namenom vzpodbujanja zdravega načina življenja
in zdrave športne rekreacije, ki jih vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šport,
Olimpijski komite Slovenije – Združenja športnih zvez in vrhunske športne prireditve, kot so
nastopi državne reprezentance in mednarodna tekmovanja naših športnikov.
O višini sofinanciranja vrhunskih športnih prireditev in mednarodnih tekmovanj naših
športnikov odloča občinski svet na predlog županje. Za promocijo športnih dejavnosti in
prireditve v javnem interesu skrbi Javni zavod Koušta.
Predvidena sredstva

1.215,00 €

Številka: 8/5-2015/R
Datum: 27.03.2015

Županja
Občine Turnišče:
mag. Vesna JERALA ZVER
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