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LETNI PROGRAM SPONTA V OBEINI BOVEC ZA LETO 2OTg

7. dlen Zakona o 5portu (Uradni list RS, it.22/98,97 /01,-75DP,27 /02 Odl. US: U-l-
2I0 /98-32, Lt} / OL-ZGO-I- i n 15 / 03-zoP A),

Resolucija o nacionalnem programu Sporta v Republiki Sloveniji za obdobje 20L4-
2023, (Uradni list RS, ar.26/L4),
f . in 7. ilena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
Sporta v Obiini Bovec (Ur. l. RS, it.27/17)
16. dlena Statuta Obiine Bovec (Ur. l. RS, it.72/06,89/1.0in75/17)
Odlok o proraiunu Obdine Bovec za leto 2019 (Ur. L RS, 5t. 2O/I9)

Obravnava in sprejem Letnega programa Sporta v obiini Bovec za leto 20l-9

Valter MLEKUZ, Zupan

JoZica KAVS

Obrazloiitev:
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v obdini Bovec na osnovi
doloib Zakona o Sportu in Nacionalnega programa Sporta opredeljuje Letni program Sporta (v

nadaljevanju: LP5) kot dokument, ki za koledarsko leto, za katerega se sprejema, dolodi 5portna
podrodja, ki so prepoznana kot javni interes obdine v Sportu. LPS glede na razvojne nadrte, prioritete v
Sportu ter razpoloiljiva sredstva obdinskega proraduna doloda obseg in vrsto Sportnih programov ter
drugih podrodij 5porta, kijih bo Obdina Bovec v letu 201-9 sofinancirala,

Sprejem LPs 2019 je izhodiSdni pogoj, da bo obdinska uprava pripravila in izvedla postopek javnega

razpisa (JR), s katerim bo sofinancirala izvajalce LPs. S tem bo operacionalizirala dolodbe Zakona o
Sportu, Nacionalnega programa Sporta in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPS,

spodbudila Sportno dejavnost v obiini in pripomogla k zagotavljanju optimalnih pogojev za razvo)
Sporta.

lz sredstev proraduna obiine se sofinancirajo naslednja podroija 5porta
- Sportni programi
- Sportni objekti in povrSine za Sport v naravi
- razvojne dejavnosti v Sportu (izobraZevanje strokovnih kadrov)
- organiziranost v Sportu (delovanje Sportnih druitev)
- 5portne prireditve (5portne prireditve posebej pomembne za obiino in imajo v proradunu svojo
proradunsko postavko ter druge 5portne prireditve)

OBdINA BOVEC



V okviru Sportnih programov je predvideno sofinanciranje Sportnih programov v 5oli, ostalih
prostoiasnih Sportnih programov otrok in mladine, iportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v

kakovostni in vrhunski 5port, kakovostni iport in kategorizirane Sportnike,5portno rekreacijo in 5port

starej5ih.

Finanine in druge posledice:
Viiina sofinanciranja LPS v obdini je odvisna od viSine sprejetega proraduna lokalne skupnosti. Ker je

obdina Ze doslej v obdinskem proradunu namenjala sredstva za sofinanciranje programov Sporta in

rekreacije, sprejem in potrditev Letnega programa Sporta v obdini Bovec za leto 2A19 v nidemer ne

spreminja dosedanjega nadina sofinanciranja podrodij Sporta in nima dodatnih finaninih posledic.

Predlog sklepa:
Sprejme se Letni programa Sporta v Obiini Bovec za leto 2OL9.

Pripravila:
Joiica Kavs



rrJa podlagi 13. dlena Zal<ona o Sportu - Z5po-1 (Ur.l. RS, 2glITl,Resolucije q Nacionalnem programu spofta v

Republiki sloveniji za obdobje 2or4 - 2023 (Ur.l, RS, 5t. 26114), r.in7. dlena Pravilnika o postopku in merilih za

sofinanciranje letnega programa 5porta v Obdini Bovec (Ur. l. RS, iI"27lt7l in odloka o proradunu obdine Bovec

(Ur.|.RS,5t.1al18)jeObdinskisvetobdineBovecnasvoji-seji,dne,.-_-..--...-_spreje,|

LETNI PROGRAM SPONTA

V OBEINI BOVEC ZA LETO 2OT9

1. dlen
(vsebina)

Glede na kadrovske in prostorske razmere v Sportu ter skladno z razvojnimi nadrti in razpoloiljivimi sredstvi

proraiuna se s pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje LP5 v obdini Bovec (v nadaljevanju: Pravilnik) in

tem letnim programom iporta (v nadaljevanju: LpS)v obdini Bovec (v nadaljevanju: obdina) za leto 201'9 dolodi:

. obseg in vrsto podrodij 5porta, ki se v letu 20L9 sofinancirajo iz obdinskega proracuna,

o viSino sredstev obdinskega proraduna in natin sofinanciranja podrodij Sporta'

2. dlen
(izvaialci LP5)

V proradunu obdine se v letu 20L9 zagotovijo sredstva za podrodja 5porta,

pravilnika in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeniv 4. dlenu Pravilnika'

ki jih izvajajo izvajalci tp5 iz 3. dlena

3. dlen

(podroija SPorta)

V letu 2019 se iz sredstev obdinskega proraduna obdine sofinancirajo naslednja podrodja Sporta:

1. SpoRrrut PRoGRAMI:

1.1. prostodasna Sportna vzgoja otrok in mladine (SVOV1 prostodasno):

1.1.1.5olska iportna tekmovanja na obiinskem, medobdinskem, regijskem in drZavnem nivoju,

1.1.2. Dodatna Sportna ponudba v osnovnih Solah,

1.L.3. Celoletni obstojeii 5portni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let)'

t.t.4.Programiv poditnicah in pouka prostih dnevih'

1.2. Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostniin vrhunskiSport (sVOM usmerjeni):

1.2.1.Celoletni pripravljalni programiotrok (pripravljalni:6/7,8/9 in 10/11 let),

1.2.2.Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni I2113 in L4/15 let),

L.2.3.Celoletnitekmovalni programi mladine (tekmovalni t6/L7 in 18/19 let)'

1.2.4.Dodatni programi kategoriziranih Sportnikov mladinskega in perspektivnega razreda'

1.3. Kakovostni SPort:

1.3. 1. Dodatni programi kategorizira nih Sportnikov driavnega razreda'

1.4. Sportna rekreaclia (RE):

1.4.1.Celoletni Sportnorekreativni programi'

1.5. Sport starejiih (SSta):

1.5. l.skupinska gibalna vadba starejSih'

2, SPONrruI OBJEKTI IN POVRSINE ZA SPORT V NARAVI:

2.1. Tekode vzdrZevanje 5portnih igri5d:ob telovadnici, ob Soli naZagi, v Trenti, v Logu pod Mangartom, v Sodi'

nogometno igriSde na letaliSdu.

2.2. Veinamenski objekt za Sportne in kulturne dejavnosti'

3, RAZVOJNE DEJAVNOSTIV SPORTU:

3. L. lzpopolnjevanje strokovnih kadrov.

4. ORGANIZIRANOST V SPORTU

4.1. Delovanje iPortnih druStev.

5. 5ponrNE PRIREDITVE

5.1. Sportne prireditve pomembne za obdino:

5.1.1". Kolesarski vzpon na Mangart

5.1.2. Bov5ki maraton
5.1.3. Pokal Bovca v alpskem smudanju'

5.2. Druge Sportne in promocijske prireditve'

6. REZERVNASREDSTVA



4. tlen
(posebna dolodila)

V letu 2019 se z LP5 upoStevajo naslednja posebna dolodila:
. dolodba Pravilnika o minimalnem Stevilu dejavnih tekmovalnih skupin (Sploini pogoji vrednotenja podrofio

iportnih progromov; tekmovalni iportni programi, 2. alinea)se v letu 2019 ne upoSteva!
o izvajalcem vseh 5portnih programov, ki nimajo usposobljenegalizobraienega kadra za strokovno delo v

Sportu, se Stevilo todk za kader korigira s fal<torjem 0,000.
o izvajalcem, ki za izvedbo 5portnih programov uporabljajo brezpladne Sportne objekte ali ne predloZijo potrdil

o najemu/uporabi Sportnega objelcta za vadbo, se Stevilo todk za objekt korigira s faktorjem 0,000.
. v programih izvajalcev s sedeiem izven obdine Bovec se vrednotijo le udeleZencis stalnim bivali5dem v obdini;

vkljuteni iz Bovca proporcionalno glede na potrebno Stevilo popolne vadbene skupine.
. v programih izvajalcev s sedeZem v obdini Bovec se programi korigirajo s korekcijskim faktorjem 0,500, de je v

skupini ved kot 50 % udeleZencev s stalnim bivali5dem izven obdine Bovec.
o pravilo: >isti udeleienec samo v enem 5portnem programu istega izvajalca< se pri Sportnih programih Solska

Sportna tekmovanja in dodatna Sportna ponudba v 05 ne upo5teva.
o priSportni rekreaciji in Sportu starejiih se vsak prijavljeni program izvajalca vrednotiv dejanskem obsegu (kot

ga izvajalec najavi ob prijavi na JR), vendar najved do B0 ur letno.
o pri5portnih prireditvah lokalnega pomena se vsakemu izvajalcu vrednoti najvec dve (2) prijavljeniprireditvi.

5. dlen
(viSina proraiu nskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPS so zagotovljena z Odlokom o proradunu Obdine Bovec za leto 2019, in sicer:

SPORTNI PROGRAMI p. p. sredstvq 20L8 sredstva 2019 vTo v % (abs,)

SVoM prostodasno: zavodi VIZ 0810 6.000,00 € 6.000,00 € 21.,05% 4,48%

SVoM prostodasno

0811

3.000,00 € 3.000,00 € t0,53% 2,24%

SVOM usmerjeni in kategorizirani (MLR, PR) 9.700,00 € 7 .200,o0 € 25,26% 5,37%

kakovostni Sport in kategorizirani (DR) L.600,00 € 1.600,00 € 5,6r% 1.,L9%

5portna rekreacija in Sport starej5ih 3.500,00 € 3.500,00 € L2,28% 2,61%

usposabljanje in izpopolnjevanje v Sportu 500,00 € 500,00 € 1,,75% 0,37%

delovanje 5portnih druStev 4.900,00 € 4.900,00 € 1.7,1,9% 3,66%

5portne prireditve lokalnega pomena 1.500,00 € 1.500,00 € 5,26% I,I2%

rezervna sredstva 300,00 € 300,00 € 1_,05% 0,22%

SOFINANCIRANJE PODROCU SpOnrA (javni razpis): 37.000,00 € 28.500,00 € IO0,lOYo 2t,27Yo

SPORTNE PRIREDITVE POSEBNEGA POM ENA p. p. sredstvq 201-8 sredstva 2019 v%o v % (abs.)

Kajak - evropsko prvenstvo 01,70 0,00 € 10.000,00 € 50,00% 7,46%

Boviki maraton 0r77 L0.000,00 € 10.000,00 € 50,00% 7,46%

SOFINANCIRANJE POMEMBNEJSIH SPORTNIH PRIREDITEV: 70.000,00 € 20.000,00 € 700,00yo L4,93Yo

Sponrrur oBJEKTT rN povRSrNE zA SpoRT p.p. sredstvo 2018 sredstva 201,9 vYo v % (abs.)

tekode vzdrievanje Sportnih igriSd 0813 L2.500,00 € 5.s00,00 € 6,43% 4,1,0%

vednamenski objekt za Sportne in kulturne dejavnosti 0815 0,00 € 80.000,00 € 93,57% 59,70%

SPORTNA IN FRASTRU KTURA: 72.500,00 € 85.500,00 € L00,00% 63,8tYo

SKU PAJ PODROEJ E SPONTR: 53.500,00 € 134.000,00 € LOO,OOyo

6. dlen
(nadini zagotavljanja sredstev)

Obdina bo sredstva za izvedbo podrodijSporta po LnS(1. dlen)zagotovila na naslednje nadine:
o sredstva za sofinanciranje: Sportnih programov (todka ]-L. - 1.5.), izpopolnjevanja v Sportu (todka 3.),

delovanja 5portnih dru5tev (todka 4.),drugih Sportnih in promocijskih prireditev (todkas.z.):
r na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, kijih Zupan podpiSe z izbranimiizvajalci.

. sredstva za Sportne objekte in povriine za Sport v naravi (toaka.2.), Sportnih prireditev pomembnih za obdino
(todka 5.1.):

r na podlagi potrjenega proraduna obdine in podpisane pogodbe z upravljavcem objektov oziroma
soorga nizatorjem prireditve.



. rezervna sredstva (todka 6.);
r na podlagi posebnih vlog izvajalcev in sklepa iupana.

7. dlen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPS v obdini za leto 201.9 bo obdinska uprava v skladu z dolodili pravilnika izvedla postoBke v
zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LpS v obdini za leto 201"9.

8. clen
(spremljanje izvajanja in moinosti prerazporeditev sredstev JR)

ee Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja JR ugotovi, da je itevilo prijav na posameznih podrodjih
manjie od pridakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tista razpisana podrodja Sporta, kjer je itevilo prijav vecje
od pridakovanj.

obdinska uprava spremlja izvajanje LPS. de so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 % in izvajalec z
argumentidokaie razloge za niijo realizacijo, se mu za te programe prizna izpladilo celotne pogodbene vrednosti.

9. dlen
(spremembe LpS)

sprememba obdinskega proraduna na podrodju Sporta istodasno pomeni spremembo LpS 2019.

10. dlen
(vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni natandno opredeljeno v LPS 2019, se uporabljajo dolodila pravilnika.

11. dlen
(veljavnost Lp5)

LPS v obdini za leto 2019zadne veljati naslednji dan po sprejemu na obdinskem svetu.

Stevilka: 67 t-01./2OLg
Datum :

Obdina BOVEC

Valter MLEKUZ

Zupan


