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ZUPAN

OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: PREDLOG LETNEGA PROGAMA SPORTA OBCINE DOMZALE
ZA LETO 2019

NAMEN: OBRAVNAVAINSPR~EM

PRAVNA PODLAGA: 20. elen Statuta Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine Domzale,
st. 9/11-UPB2)

PREDLAGATEU: Toni DRAGAR, zupan Obeine Domfale

POROCEVALCA: Kristina SLAPAR, vodja Oddelka za druzbene dejavnosti

Uros KRiZANIC, direktor Zavoda za sport in rekreacijo
Domzale

DELOVNO TELO: Odbor za druzbene dejavnosti

FINANCNE POSLEDICE: Ni financnih posledic

OBRAZLOZITEV:

Na podlagi 13. elena Zakona 0 sportu (Uradni list RS, st. 29/17) izvajanje nacionalnega
programa na lokalni ravni za posamezno leto doloci obcinski svet, po predhodnem mnenju
obcinske sportne zveze, ee ta obstaja, z letnim programom sporta na lokalni ravni, ki doloca
programe in podroqa sports, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg
javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proracunu lokalne skupnosti.

Davern stevilka SI 62862006
Maticna stevilka- 5880513000
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Sprejem letnega programa sporta nima neposrednih financnih posledic, saj so sredstva za te
namene ze zagotovljena v Odloku 0 Proracunu ObCine Domzale za leta 2019.

Na podlagi Odloka 0 vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v ObCini
Domzale (Uradni vestnik ObCine Dornzale. st. 1/03 in 8/17) in Pravilnika 0 vrednotenju sportnih
programov v Obcini Dornzale (Uradni vestnik Obcine Dornzale, st. 8/17) je bil v uradnem glasilu
obCine (Uradni vestnik Obcine Dornzale, st. 13/18) objavljen javni razpis za sofinanciranje
sportnih in rekreativnih programov v letu 2019:

- za sofinanciranje sportnih programov prostocasneqa sports mladih,

-za sofinanciranje sportnih programov sportne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski sport,

-za sofinanciranje sportnih programov kakovostnega in vrhunskega sporta.

-za sofinanciranje sportnih programov sports za zdravje in

-za sofinanciranje sportnih programov strokovnih nalog v sportu.

Obvestilo 0 razpisu je bilo objavljeno v obCinskem glasilu Siamnik, javni razpis z obrazci pa tudi
na spletnih straneh obCine. Rok za oddajo je bil 9.1.2019. Ker so postopki v teku, zal se ni
rncqoce navesti rezultatov javnih razpisov.

V letnem programu sports so zajete vsebine, ki so predmet sofinanciranja v letu 2019, poleg
ze navedenega javnega razpisa, tudi financiranje delovanja Zavoda za sport in rekreacijo
Domzale. vlaganja v sportne objekte idr.

Sportna zveza Dornzale je bila z odlocbo Upravne enote Dornzale, z dne 17.7.2018, izbrisana iz
registra drustev, saj je bilo ugotovljeno, da zveza ne deluje, zato je za mnenje k letnemu
programu sports ni rnoqoce zaprositi.

PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Domzale sprejme Letni program sporta obclne Domzale za leto
2019.
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Na podlagi 20. elena Statuta ObCine Dornzale (Ur. vestnik Obcine Domzale. st. 9/11-uradno
precisceno besedilo 2) je ObCinski svet Obcine Domzale na svoji _. seji dne __ . __ . 2019 sprejel

LETNI PROGRAM SPORTA OBCINE DOMZA.LE ZA LETO 2019

Letni program sports ObCine Domzale za leta 2019 doloca programe in podrcqa sports, ki se
sofinancirajo kot tudi obseg, kar v izhodiscih doloca Odlok 0 Proracunu Obcine Domzale za

leto 2019 (v nadaljevanju: Proracun). V kolikor se spremeni Proracun se spremeni tudi letni
program sports ObCine Domzale.

I.

Sofinanciranje programov spona in rekreacije no podlagi javnih rozpisov

Na podlagi Odloka 0 vrednotenju in sofinanciranju sportnih in rekreativnih programov v
ObCine Domiale (Uradni vestnik Obcine Dornzale, st. 1/03 in 8/17-v nadaljevanju: Odlok) na
jayne razpise kandidirajo zasebni izvajalci sportnih programov. Javni razpisi, na podlagi katerih
se izberejo izvajalci sportnih programov, se izvedejo praviloma v oktobru oziroma novembru
za prihodnje proracunsko obdobje in se objavijo v uradnem glasilu obCine in na spletni strani
obCine.

Pravilnik 0 vrednotenju sportnih in rekreativnih programov v Obcini Dornza!e (Uradni vestnik
Obcine Dornzale, st. 08/17-v nadaljevanju: Pravilnik) natancneje opredeljuje skupine sportnih
programov in merila za vrednotenje.

S proracunskirni sredstvi in na podlagi javnih razpisov se sofinancirajo sportni programi,
razdeljeni v naslednje skupine:

1. Prostocasni sport mladih:
1.1.Prostocasna sportna vzgoja otrok in mladine
1.2.Sportna vzgoja otrok in mladine 5 posebnimi potrebami
1.3.Obstudijske sportne dejavnosti

2. Sportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport:
2.1. Sportna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski sport
2.2. Sportna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski sport

3. Kakovostni in vrhunski sport:
3.1. Kakovostni sport
3.2.Vrhunski sport
3.3.Sport invalidov

4. Sport za zdravje:
4.1. Sportna rekreacija
4.2. Sport starejsih

5. Razvojne in strokovne naloge v spcttu:
5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v sportu.
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D.
Sofinanciranje programov sporta in rekreacije soloobveznih otrok na podlagi neposredne
pogodbe

Izvajalke programov sports in rekreacije soloobveznih otrok oziroma projektov dodatnih
interesnih dejavnosti na podroqu sporta in rekreacije so osnovne sole na podlagi neposredne
pogodbe. Namen je spodbuditev osnovnosolske populacije za vkljucitev v sportne programe
in projekte osnovnih sol v obcini.

III.

Sofinanciranje veljih sportnih prireditev in udeleiba sportnikov na veljih mednarodnih
prireditvah

Na podlagi Pravilnika 0 pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih
aktivnosti iz Proracuna ObCine Dornzale (Uradni vestnik ObCine Dornzale, st. 12/00 in 3/01) in
vloge se odloCitev 0 dodelitvi sredstev sprejme na podlagi predloga pristojne komisije.
Sredstva se dodeljujejo med drugim za sofinanciranje veqih sportnih in rekreacijskih prireditev
v obcini, sofinanciranje sportnih prireditev, katerih pokrovitelj oz. soorganizator je obCina,
udelezba sportnikov in sportnic obCine na mednarodnih evropskih in svetovnih sportnih
tekmovanjih ter mednarodnih rekreacijskih tekmah.

IV.

Javni zavod za sport in rekreacijo

Obcina Dornzale je ustanoviteljica javnega zavoda Zavod za sport in rekreacijo Domzale, ki med
drugim pripravlja in izvaja letne sportne in rekreacijske programe, ki so v javnem interesu
obcine. daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljsanje stanja v sportu in rekreaciji,
pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja, sodeluje pri izvajanju programov sportne in
rekreativne vzgoje otrok in mladine, daje strokovne in organizacijske pornoci izvajalcem
letnega programa sports in rekreacije, upravlja s sportnirni objekti, ki so v lasti ustanovitelja.

v.

Investicijsko vzdrzevanje sportnih objektov v obcinl

Proracunska sredstva so namenjena realizaciji posameznih investicij v sportno infrastrukturo:
izvedbi investicij v visini, ki se doseze v postopku javnega narocanja, strokovni nadzor na
podlagi grad bene zakonodaje, projekte izvedenih del, druge stroske v postopku pridobitve
uporabnega dovoljenja. Nabor investicij v javne sportne objekte je v celoti vsebinsko in
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financno opredeljen v nacrtu razvojnih programov. V odvisnosti od ustreznosti investicijske in
druge dokumentacije se med drugim nacrtuje obnova kopalisca Dornzale.

VI.

Sofinanciranje ostalih sportnih objektov in opreme ter parkov

Sredstva se delijo na podlagi javnega povabila za nujna in investicijsko vzdrzevalna del a
sportnih objektov oziroma parkov in opreme, za katere v proracunu ni zagotovljenih namenskih
sredstev za investicijsko vzdrzevanje ali opremo in niso v lasti obcine. Namen je zagotavljanje
izvajanja sportnih in rekreativnih programov za obcane.
Resolucija 0 nacionalnem programu sports RS za obdobje 2014-2023 spodbuja razvoj
sportneqa turizma, v okviru katerega ima posebno vlogo gorski turizem, ki vkljucuje tudi
posebno infrastrukturo (tudi nastanitvene objekte-npr. koce), kar se uposteva tudi v okviru
navedenega javnega povabila.

Priloga:
Preglednica 1: Letni program sporta Obdne Domzale za leto 2019-financni del

OBCINA DOMZALE
ObCinski svet

Stevilka:
Datum:

ZUPAN
Toni DRAGAR
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