Na podlagi 21.člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list Rs , št. 72/93 , 6/94 , 45/94 ,
57/94 , 14/95 , 20/95 , 63/95 , 73/95 , 9/96 , 39/96 , 44/96 , 26/97 , 70/97 , 10/98 , 68/98 ,
74/98 , 12/99 , 16/99 , 59/99 , 70/00 , 100/00 , 16/02 in 51/02 ), 7.člena Zakona o športu
( Uradni list RS , št. 22/98 ) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ( Uradni
list RS , št.24/00 in 31/00 ) predlaga Športna zveza Radlje :

LETNI

PROGRAM

Športa v občini Radlje ob Dravi za leto 2007

Letni program športa zagotavlja , da bo občina Radlje ob Dravi v letu 2007 otrokom , mladini,
študentom, rekreativcem, kategoriziranim športnikom in drugim udeležencem športnih
programov in uporabnikom športnih objektov zagotovila primeren standard športnih in
rekreativnih storitev .

I.OBJEKTI IN POVRŠINE,NAMENJENE ŠPORTNO REKREATIVNI DEJAVNOSTI

V občini Radlje ob Dravi razpolagamo s 12 športnimi objekti, na površini 11.084m2 v
objektih in na odprtih športnih površinah v lasti občine Radlje ob Dravi ter 2 telovadnici v
osnovni šoli . Poleg tega pa je v lasti krajevnih skupnosti, športnih klubov in društev ter v
zasebni lasti še okoli 10 športnih objektov, ki se uporabljajo za športno dejavnost .

II.ŠPORTNIKI IN ŠPORTNI DELAVCI V ŠPORTNIH DRUŠTVIH, KLUBIH,
IN ZVEZAH

V letu 2007 bo v občini Radlje ob Dravi na področju športa in rekreacije delovalo predvidoma
30 športnih društev , klubov in športna zveza . V društvih bo na področju športne vzgoje in
vadbe športnikov delovalo več kot 40 strokovnih delavcev in trenerjev . V društvih in klubih
bo vadilo in tekmovalo predvidoma 2000 športnikov , od tega 250 v športnih društvih in
klubih . ki se uvrščajo v kakovostni in vrhunski šport in 1750 v športnih društvih in klubih , ki
se uvrščajo v rekreativni šport. V delu in vodenju športnih društev , klubov in zvezi bo
sodelovalo preko 100 športnih delavcev , ki bodo s svojim prostovoljnim delom zagotavljali
dobre pogoje za razvoj športa v občini Radlje ob Dravi .

III. UPORABNIKI ŠPORTNIH OBJEKTOV

Na podlagi podatkov Športne zveze Radlje, športnih društev in klubov ocenjujemo, da bodo v
letu 2007 športne objekte v občini Radlje ob Dravi obiskovali športniki, rekreativci in drugi
uporabniki ( vrtci, osnovna šola, študentske organizacije , društvo upokojencev in druga
društva, sindikalne organizacije in drugi ) .

IV. PROGRAMI

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji bo temeljni okvir vseh programov športa in
rekreacije v občini Radlje ob Dravi .V raznovrstne programe športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa, športa
mladih, dotacije športnim klubom in društvom, strokovnega izobraževanja, večjih športnih
prireditev, ter športa invalidov , bomo predvidoma vključili 2200 otrok, mladine, študentov,
rekreativcev, športnikov in drugih udeležencev športnih programov ter uporabnikov športnih
objektov v občini Radlje ob Dravi.

IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa in z namenom uresničevanja ciljev
oziroma nalog, opredeljenih v Letnem programu športa v občini Radlje ob Dravi poudarjamo
naslednje specifike:
1. Posebno pozornost bomo posvetili programom ( interesnim in tekmovalnim ) za
otroke in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa
in preventivno delovati v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov.
2. Da bi dosegli maksimalno dostopnost različnih športnih programov, bomo še večjo
pozornost posvetili dostopnosti javnih športnih objektov za vse programe športa.
Športni objekti v lasti občine bodo za izvajanje programov iz tega Letnega programa
športa na uporabo brezplačno ali po neprofitnih cenah.
3. S sofinanciranjem programov za mlade usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
bomo skušali doseči, da naši športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem
okolju.
4. Zaradi dviga zavesti o pomenu športa in rekreacije pri čim širšem krogu občanov,
bomo sofinancirali tudi promocijo športa in rekreacije ter preko sofinanciranja
strokovne službe Športne zveze zagotavljali strokovno, organizacijsko in
administrativno podporo delovanju športnih klubov in društev.
5. Skušali bomo vplivati na izboljšanje sodelovanja med osnovno šolo ter klubi in društvi
pri usmerjanju mladih v šport in rekreacijo.
6. Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev,
bomo povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru Letnega programa športa.

Zaradi uresničevanja letnega programa bomo v letu 2007 iz občinskega proračuna
sofinancirali izvajanje naslednjih programov športa v naslednjem obsegu :

Št. Športni program
Izvajalci /Udeleženci
1 . ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1 .1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1
150
Zlati sonček
Ciciban planinec
Naučimo se plavati
Drugi programi
1 .2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1
570
Zlati sonček
Krpan
Naučimo se plavati
Drugi 80 – urni programi
Šolska športna tekmovanja
drugi programi
1 .3. Športna vzgoja mladine
5
100
Programi redne vadbe
Športna vzgoja mladine s posebnimi
Potrebami ( redna vadba )
2 . ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
3 . ŠPORTNA REKREACIJA
Programi redne vadbe
21
1000
Športno rekreativne prireditve
14
1000
4 . KAKOVOSTNI ŠPORT
Program redne vadbe
6
200
5 . VRHUNSKI ŠPORT
Programi za vrhunske športnike
v individualnih športnih panogah
3
5
Programi za vrhunske športnike
v kolektivnih športnih panogah
6 . ŠPORT INVALIDOV
Programi redne vadbe
1
38

okvirni znesek
3.258.00 EUR

okvirni znesek
208,65 EUR
971,50 EUR
okvirni znesek
28.930,00 EUR
okvirni znesek
834,60 EUR

okvirni znesek
834,60 EUR

Poleg navedenih programov bodo v občinskem proračunu za leto 2007 zagotovljena tudi
sredstva za izvajanje naslednjih razvojnih in strokovnih nalog:
1. Izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu (okvirni z. 1.555,70 EUR).
2. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve (okvirni z. 3.475,20 EUR).
3. Delovanje športnih društev na ravni lokalne skupnosti

(okvirni z. 4.172,90 EUR).

4. Založniška dejavnost

(okvirni z.

5. Promocijska dejavnost in informatika

(okvirni z. 3.338,30 EUR).

6. Vzdrževanje javnih športnih objektov

(okvirni z. 18.093,00 EUR).

208,65 EUR).

Sredstva za investicije v športne objekte se določijo kot posebna postavka v občinskem
proračunu.
Dejavnosti športnih društev in klubov
V občini Radlje ob Dravi bo predvidoma delovalo 30 športnih društev, ki bodo v letu 2007
izvajala športne programe v okviru nacionalnega programa športa, v 15.športnih panogah, od
tega v 10. individualnih in 5. kolektivnih športnih panogah. Športna rekreacija bo tudi v
spodbujanje telesne aktivnosti za najmlajše in mladino . Družbeno življenje v krajevnih
skupnostih se bo odražalo tudi v delovanju športnih društev, ki organizirajo raznovrstne
športno-rekreativne dejavnosti, gradijo in vzdržujejo športne objekte .
Športni programi
Športna društva, klubi in zveza v občini Radlje ob Dravi bodo izvajali :
1. rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in
taborništva;
2. športne programe v individualnih športnih panogah : alpinizem, karate, kegljanje,
kolesarjenje – gorsko kolesarstvo, namizni tenis, športno plezanje, tenis, streljanje in
šah;
3. športne programe v kolektivnih športnih panogah : nogomet, košarka, mali nogomet,
odbojka, in odbojka na mivki.
Športni programi v občini Radlje ob Dravi so v letu 2007 razvrščeni na podlagi meril in
kriterijev iz nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in pravilnika o sofinanciranju
športnih programov in uporabi športnih objektov v občini Radlje ob Dravi.

Prednostni športni programi
Občina Radlje ob Dravi na podlagi doseženih rezultatov, razvitosti in pogojev, določa dve
prednostni športni panogi in njune nosilce . To je med individualnimi športi : namizni tenis in
med kolektivnimi športi : nogomet .

Športne prireditve
Športna društva, klubi in zveza v občini Radlje ob Dravi bodo v letu 2007 organizirale
predvidoma 30 športnih, tradicionalnih in rekreativnih prireditev , državnih prvenstev in
mednarodnih tekem .

Prostovoljno delo v športu
Tudi v letu 2007 bodo amaterski športni delavci v športnih društvih, klubih in zvezi opravili
ogromno prostovoljnega dela na katerem temelji šport v občini Radlje ob Dravi .V športnih
društvih, klubih in zvezi deluje okoli 100 članov in članic, ki bodo opravili po ocenah društev
preko 7.500 ur prostovoljnega dela v športu .

V . FINANCE
Proračunska sredstva občine Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi bo v proračunu za leto 2007 za razvoj športa in rekreacije namenila
------------------------ EUR .

VI . KONČNA DOLOČBA

Ta program športa v občini Radlje ob Dravi v letu 2007 se objavi v Medobčinskem uradnem
Vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi .

