OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 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 4. redni seji, dne 27. 3. 2019 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2019
I. UVOD
Letni program športa v Občini Pivka za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja, da bo
Občina Pivka v Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2019 izvajalcem športnih
programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so
v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev.
LPŠ 2019 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. športni programi
2. športni objekti in površine za šport v naravi
3. razvojne dejavnosti v športu
4. organiziranost v športu
5. športne prireditve in promocija športa
6. družbena in okoljska odgovornost v športu
1.

ŠPORTNI PROGRAMI

1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali
sonček
(MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in
Mladi planinec (MP). Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa
(kurikuluma) in/ali so financirani s strani
MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
Športna vzgoja otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne
do državne ravni.

1.1.3. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
1.1.3.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE
1.1.3.2. PRIPRAVLJALNI ŠPORTNI PROGRAMI
1.1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno
integracijo v vsakdanje življenje.
1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE 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.

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo 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. Kakovostni šport je pomembna vez
med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter
vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, kar
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na
nacionalni ravni.

1.6. 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).
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega
športa so uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR.
1.7. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi)
učinke.
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med
športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami.
1.8. 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.
1.9. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti in razširjenih družin Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost
odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin (medgeneracijsko); pri
čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja.
Za vzdrževanje in posodabljanje objektov ter opremo izvaja občina posebni razpis.
Vsakoletna sredstva se določijo z razpisom, kriteriji pa z merili v razpisni dokumentaciji.
- Financira se leasing za izgradnjo športne dvorane Skala v Pivki
-

Financirajo se materialni stroški obratovanja Športne dvorane Skala v skladu s
Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju Športne dvorane Skala

-

Tekoče vzdrževanje športnih objektov
Financiranje tekočega vzdrževanja športnih objektov pomena se izvaja na podlagi
javnega razpisa.

-

V skladu s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Pivka in Pogodbo o upravljanju in vzdrževanju Športnega kompleksa v Košani in
Nogometnega igrišča na Krpanovem stadionu se dodatno financira investicijsko
vzdrževanje objekta.

-

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 materialne stroške.

-

V skladu s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini
Pivka se dodatno financira investicijsko vzdrževanje objekta Kegljišče Pivka.

-

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.

-

Športni kompleks v Dolnji Košani projekt se bo izvajal v okviru ureditve na lokaciji
starega balinišča v prihodnjih letih.

-

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.

-

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.

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
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.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa.
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
5. 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.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje
športnega obnašanja!
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 2019, je naslednje:
ŠPORTNI PROGRAMI
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Subvencioniranje uporabnine za telovadnico za športno vzgojo otrok in mladine – Skala
38.000,00 EUR
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
-

Šolski programi 1.000,00 EUR

1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
-

Tekmovanja 2.000,00 EUR

1.1.3.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE
-

3.000,00 predšolski klubi in vrtci EUR

1.1.3.2. PRIPRAVLJALNI ŠPORTNI PROGRAMI
-

20.155,00 šolski otroci do 12 let klubi

1.1.4. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
-

Počitniški program 1.500,00 EUR

1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
-

Programi 17.845,00 otroci od vključno 12 let dalje in mladinci

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
-

Programi 13.000,00 EUR

1.6. VRHUNSKI ŠPORT
-

Programi 500,00 EUR

1.7. ŠPORT INVALIDOV
-

Programi 500,00 EUR

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA
-

Programi 4.800,00 EUR

1.9. ŠPORT STAREJŠIH
-

Programi 1.500,00 EUR

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Leasig športna dvorana Skala v Pivki 235.643,00 EUR
Športna dvorane Skala tekoči stroški 79.900,00 EUR
Tekoče vzdrževanje športnih objektov 25.000,00 EUR
Vzdrževanje športnih objektov občinskega pomena(kompleks v Košani in Nogometno
igrišče na Krpanovem stadionu) 15.000,00 EUR
Balinarska dvorana 21.000,00 EUR
Kegljišče Pivka 4.000,00 EUR
Balinišče Košana 145.300,00 EUR
Posodobitev športnega kompleksa Pivka 19.600,00 EUR
Športni kompleks v Dolnji Košani 1 faza 30.000,00 EUR
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
-

Pisarna OKS in delovanje ŠZ 3.150,00 EUR
Izobraževanje kadrov 3.500,00 EUR

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
-

Društva 9.455,00 EUR

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
-

Športne prireditve 8000,00 EUR
Športnik leta 1.300,00 EUR

Številka: 9000-4/2019
Pivka, 27. marec 2019
Župan
Robert Smrdelj

Namen letnega programa športa
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