Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta občine Lukovica (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 19. seji dne 1.4. 2009,
sprejel naslednji
LETNI PROGRAM
ŠPORTA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2009
Vsebina letnega programa po proračunskih postavkah
V proračunu za leto 2009 so sredstva za šport razporejena po naslednjih vsebinah oziroma
ekonomskih namenih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
sredstva za Zavod za šport in rekreacijo Domžale
sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
sredstva za športno igrišče Šentvid
sredstva za športno igrišče Trojane
sredstva za otroško igrišče s trgom v Šentvidu
sredstva za športno igrišče Rafolče
sredstva za športno igrišče Poljane - Češnjice

Opis vsebin ter obseg financiranja posameznih programov:
Sofinanciranje programov športa in rekreacije v društvih
Po vsebini so to programi, ki se izvajajo v društvih, in sicer:
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok s programi:
V vrtcu Medo se izvaja program »Zlati sonček« - plavanje
V program je vključenih 60 otrok.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok s programi:
- program »zlati sonček« (program se izvaja v prvem, drugem in tretjem razredu devetletke, v
program je vključenih 178 učenk in učencev)
- program »Krpan« (program se izvaja v četrtem in petem razredu devetletke, v program je
vključenih 129 učenk in učencev)
- interesna športna vzgoja (na podlagi podatkov OŠ Janka Kersnika Brdo je za šolsko leto
2008/09 v programe interesne športne vzgoje vključenih 271 učenk in učencev. Delo je
organizirano v 9 skupinah in 4 športnih panogah.
- Šolska športna tekmovanja in priznanja (ocena stroškov šolskih športnih tekmovanj je narejena
na podlagi tekmovanj šol. leta 2007/08 povečana za indeks 102.
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati
vrstnikov v mednarodnem merilu.

1

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
Interesna športna vzgoja mladine (80 - urni programi)
Financira se dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe
športa.
Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
II. KAKOVOSTNI ŠPORT
III. ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH
Za vsebine iz te točke se v letu 2009 namenijo sredstva v znesku 17.000,00 EUR. V ta sredstva so
vključena tudi sredstva za razvojne in strokovne naloge v športu, za izobraževanje in usposabljanje
strokovnih kadrov v društvih in za delovanje društev.
Razdelitev sredstev po vsebinah nacionalnega programa športa:
Vsebine športnih programov
1. Programi športnih društev
Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
2. Razvojno strokovne naloge v društvu
Materialni stroški društev
Prireditve društev
SKUPAJ

Sredstva
14.000,00 EUR

3.000,00 EUR
17.000,00 EUR

1. Sredstva namenjena Zavodu za šport in rekreacijo Domžale
Zavod za šport in rekreacijo Domžale kot javno službo koordinira programe, ki se izvajajo v vrtcih in
šolah UE Domžale. V okviru programov, ki jih koordinira in vodi Zavod, se sofinancirajo naslednji
programi:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Program Zlati sonček se izvaja v vrtcu Medo. V program je vključenih 60 otrok.
Program financira Ministrstvo za šolstvo in šport – propagandno gradivo.
10 – urni tečaj – sofinanciranje 12,00 EUR/posameznika = 720,00 EUR
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V OŠ Janka Kersnika Brdo se izvajajo naslednji programi:
- program »Zlati sonček« od 1. do 3. razreda devetletke. Program v celoti financira
Ministrstvo za šolstvo in šport.
- interesna športna vzgoja - drugi 80-urni programi, ki jih izvaja OŠ Janka Kersnika v
športnih panogah
- organizacija šolskih športnih tekmovanj na nivoju »OŠ Domžalske regije« in
»Področnem nivoju«; sofinancirajo se stroški izvedbe tekmovanj in priznanj ter prevozi
in prehrana
- koordinacija izvajanja programov interesne športne vzgoje.
Za vsebine iz te točke se v letu 2009 namenijo sredstva v višini 7.610,00 EUR. Sredstva se
izvajalcu teh programov nakazujejo na podlagi pogodbe, izstavljenih računov in zahtevkov s strani
izvajalca Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

2

Razdelitev teh sredstev po vsebinah nacionalnega programa:
Programske vsebine

Sredstva v EUR

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

MŠŠ

- program »Zlati sonček« - propagandno gradivo

MŠŠ

- program«Zlati sonček« - plavanje

720,00

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

5.872,22

- program »Zlati sonček«
- program »Krpan«

0,00
0,00

- interesna športna vzgoja – strokovni kadri

3.600,00

- športna tekmovanja – osnovni nivo

600,0049

- športna tekmovanja – nad osnovnim nivojem

1.322,22

- priznanja v šolskem športu

350,00

3. Koordinacija in vodenje programov

1.017,78

SKUPAJ

7.610,00

2. Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje športnih igrišč in objektov v občini Lukovica. Za ta
namen je v proračunu namenjenih 2.000,00 EUR
3. Sredstva za športno igrišče Šentvid
Sredstva, planirana v višini 1.500,00 EUR, so namenjena za popravilo ograje, nameščene okoli
igrišča.
4. Sredstva za športno igrišče Trojane
Sredstva, planirana v višini 10.500,00 EUR, so namenjena za dokončno ureditev igrišča.
5. Sredstva za športno igrišče v Rafolčah
Sredstva, planirana v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev in opremo igrišča v Rafolčah.
6. Sredstva za otroško igrišče s trgom v Šentvidu
Sredstva v višini 13.000,00 EUR so namenjena izključno za postavitev igral na igrišču pred knjižnico
dr. Jakoba Zupana v Šentvidu.
7. Sredstva za športno igrišče Poljane – Češnjice
Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena za ureditev igrišča v Poljanah.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/19/2009
Datum: 1.4.2009

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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