OBČINA TURNIŠČE
ŠTEFANA KOVAČA 73
9224 TURNIŠČE

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in 16. člena Statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, štev. 93/2007 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 12. redni seji dne
17.3.2016 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE ZA LETO 2016
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 2016 zagotavlja, da Občina Turnišče v Odloku
o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 izvajalcem športnih programov nameni določen
obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se
sofinancirajo iz javnih sredstev.
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Podlaga za sofinanciranje športnih dejavnosti bo v letu 2016 Letni program športa v Občini
Turnišče za leto 2016.

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.
2. 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
2016 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.
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5. 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.
6. 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.
7. 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 2016
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi,
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del
športa in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in
mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih
tekmovalnih sistemov NPŠZ.
Financirajo se naslednji programi
 Promocijski športni programi, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, kamor
prištevamo: Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) ipd;
 Šolska športna tekmovanja,
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 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
 Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.

Predvidena sredstva

1.000,00 €

1.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Pogoji za sofinanciranje so:
 organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih skupinah,


urejena evidenca registriranih športnikov, potrjena s strani nacionalne panožne
zveze,

 sodelovanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze v vseh starostnih
skupinah.
Predvidena sredstva

12.000,00 €

1.3. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo pa na mednarodnih
tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi
OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
Sofinancira se uporaba športnega objekta (tekmovalni program vadbe)
Predvidena sredstva

12.000,00 €
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1.4 Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s
sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR),
mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).
Predvidena sredstva

6.000,00 €

1.5 Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih
dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih
dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe
človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter
udeležbe na rekreativnih tekmovanjih
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60
ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe
netekmovalnega značaja.
Predvidena sredstva

500,00 €

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ.
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Predvidena sredstva

1.500,00 €

3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in
negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna
tekmovanja) ni predmet financiranje iz tega programa.
4.1. Druge športne prireditve
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične
športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne
kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
Predvidena sredstva

1.500,00 €

4.2. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
Iz postavke se financirajo občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj in
nagrad za vrhunske športne dosežke ter za druge oblike promocije v športu na lokalni ravni.
Predvidena sredstva

500,00 €

Številka: 9/2016-12R
Turnišče, 17.3.2016
ŽUPANJA OBČINE TURNIŠČE:
mag. Vesna JERALA ZVER, l.r.
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