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OŠ Selnica ob Dravi, igrišče na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, igri-
šče na Fali, igrišče na Gradišču na Kozjaku, ki so v lasti občine 
ter igrišče v Dobravi v Bistrici, ki je v lasti Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov; nadalje sodijo v večje športno rekreativne 
površine še pohodno rekreacijske in kolesarske poti, kot so: Ja-
bolčna pot, Učna pot na Janževo goro, Lovska učna pot, Aljaževa 
pot, Pot na Žavcarjev vrh, Krožna kolesarska pot na Sv. Duh na 
Ostrem vrhu, Lisičja pot na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, Binkoštna 
pot – pot po Šturmovi grabi, pot proti Johanesu in Dravska kole-
sarska pot. V razviti družbi je rekreativni šport ena najcenejših in 
najbolj cenjenih oblik preventivnega zdravljenja in vodi k bolj-
šemu počutju na vseh ravneh življenja; telesni in duševni ravni.

II. ŠPORTNIKI IN ŠPORTNI DELAVCI V ŠPORTNIH 
DRUŠTVIH

V letu 2019 bo v Občini Selnica ob Dravi na področju športa 
in rekreacije delovalo predvidoma 13 športnih društev. V dru-
štvih bo na področju športnih programov delovalo več kot 10 
strokovnih delavcev. 

III. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Na podlagi določil Zakona o športu smo v Občini Selnica ob 

Dravi izoblikovali naslednjo strategijo izvajanja športa na lokalni 
ravni:
- posebno pozornost bomo posvetili programom športne 

vzgoje otrok in mladine in sicer v različnih rekreativnih 
programih, ki jih izvajajo športna društva. (sodelovanje v 
programu Veter v laseh in drugi športni programi za otroke 
in mladino). Glavni namen je spodbujati množično vklju-
čevanje otrok in mladine v športne aktivnosti, kakovostne-
mu preživljanju prostega časa in preventivno delovanje 
v smislu preprečevanja deviantnih pojavov; spodbuja se 
predvsem množičnost vključevanja v programe športa tudi 
s sodelovanjem med osnovno šolo in športnimi društvi;

- organiziranje Tedna športa v sklopu predvidenih dopolni-
tev Zakona o športu na tako na lokalni kot nacionalni ravni. 
V tednu športa se bodo izvedle aktivnosti, ki bodo name-
njene vsem skupinam prebivalstva. Brezplačno bo vključe-
vanje otrok v športne aktivnosti, ki jih organizira lokalna 
skupnost v sodelovanju z državo;

- otrokom v okviru interesnih športnih dejavnosti omogočiti 
udeležbo v programih športnih društev (Zlati sonček, Nau-
čimo se plavati, Ciciban planinec, šolska športna tekmova-
nja in drugi programi);

- v sodelovanju z OŠ omogočili učencem kar največjo po-
nudbo športnih dejavnosti in redne predstavitve različnih 
športov;

- sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine 
v tistih društvih, ki jih usmerjajo v kakovostni in vrhunski 
šport;

- Občina Selnica ob Dravi na podlagi doseženih rezultatov, 
razvitosti in pogojev za prednostne športne panoge določa 
odbojko, karate, mali nogomet in tek;

- zaradi povečanja ozaveščenosti o pomenu športa in rekrea-
cije za zdravje bomo vzpodbujali aktivno vključevanje šir-
šega kroga občanov v programe rekreacije in športa srednje 
in starejše generacije;

- omogoči vsem športnim društvom razvijanje kakovosti in 
vrhunskega športa,
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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o športu ( Ura-
dni list RS, štev.: 29/2017 in 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta 
občine Selnica ob Dravi (MUV št. 35/2017) je Občinski svet Ob-
čine Selnica ob Dravi na svoji 4. redni seji dne, 14. marca 2019, 
sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa občine Selnica ob Dravi v letu 2019

 
S tem aktom se določi Letni program športa v Občini Selnica 

ob Dravi za leto 2019, ki opredeljuje postavke, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino sredstev v 
proračunu.

Letni program športa omogoča, da bo Občina Selnica ob Dra-
vi v letu 2019 zagotovila zainteresirani javnosti primeren stan-
dard in pogoje za izvajanje različnih športnih programov.

Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kultu-
re, ki dopolnjuje življenje posameznika - občana. S športom se 
ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Z njim se lah-
ko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v 
društvih, klubih ali drugih športnih organizacijah.

V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdo-
bij življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine, 
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacio-
nalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa ob-
čine. Zato občina sofinancira programe predšolskega in šolskega 
športa, športno vzgojo mladine in študentov in športno vzgojo 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 
Šport je zelo pomemben tudi za starejše občane, saj jim omogoča 
aktivnosti in izboljšuje socialno vključenost. Zaradi vse večjega 
števila starejših občanov, bo občina v letu 2019 pričela tudi s 
pripravo programov za športne aktivnosti starejših ljudi. 

Občina za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavlja 
finančna sredstva v občinskem proračunu za leto 2019 na postav-
ki Delovanje športnih društev v višini 36.000,00 EUR. 

Razdelitev sredstev poteka na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, 
ki jih morajo izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti.

Cilji letnega progama športa so predvsem povečati množič-
nost v vseh pojavnih oblikah športa. Kazalci s katerimi se bo me-
rilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo nanašali na povečanje 
števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah. 

I. OBJEKTI IN POVRŠINE NAMENJENE ŠPORTNO 
REKREATIVNIM DEJAVNOSTIM 

V Občini Selnica ob Dravi trenutno razpolagamo samo z 
enim športnim objektom t. j. telovadnica OŠ Selnica ob Dravi, 
ki je v občinski lasti. Nekatere rekreativne dejavnosti se odvija-
jo tudi v prostorih KITC Selnica ob Dravi. Objekti se delijo na 
zaprte in odprte vadbene površine. Med zaprte vadbene površine 
spada telovadnica OŠ Selnica ob Dravi in prostori KITC Sel-
nica ob Dravi; Športni center Možič in Tenis klub Spin, ki sta 
v zasebni lasti. Med odprte vadbene površine sodijo igrišče ob  
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2. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
V letu 2019 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-

jo denarna sredstva v višini 36.000,00 EUR.

2.1. Športna vzgoja mladine in študentov – športna 
rekreacija

Interesna športna vzgoja mladine in študentov je dejavnost 
mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Vklju-
čevanje te populacije v športne dejavnosti je zelo pomembno z 
vidika preprečevanja zdravju škodljivih navad (kajenje, alkoholi-
zem, narkonamija in druga deviantna dejanja) ter odpravljanju in 
zmanjševanju negativnih vplivov sodobnega življenja. Mladina 
in študenti imajo možnost vključitve v rekreativne športne de-
javnosti, ki se izvajajo v občini. Iz proračuna občine se sofinan-
cirajo športno rekreativne dejavnosti društev. 

2.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 

Program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport zajema načrtno vzgojo mladih špor-
tnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov tako 
ekipno kot posamezno. Na ravni občine se bodo sofinancirali raz-
lični programi za cicibane in cicibanke, mlajše dečke in deklice, 
starejše dečke in deklice, mlajše mladince in mladinke, starejše 
mladince in mladinke ter kadete in kadetinje.

2.3. Kakovostni in vrhunski šport – člani 
Športnim društvom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sis-

temu, bo občina tudi v letu 2019 omogočila brezplačno uporabo 
telovadnice v OŠ Selnica ob Dravi, drugim, ki te možnosti nima-
jo, pa sofinancirala najem telovadnih površin v drugih občinah.

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 
članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokov-
nih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v pro-
grame vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje ter so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni 
skupnosti. Društva, ki kandidirajo za sredstva, morajo imeti za-
gotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih 
sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov in izpolnjujejo 
Kriterije za kategoriziranje športnikov v posameznih športnih pa-
nogah Olimpijskega komiteja Slovenije po zadnjem aktualnem 
seznamu športnih panog.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo 
status športnika državnega, mednarodnega, svetovnega in per-
spektivnega razreda. Vrhunski šport je prav tako priprava in tek-
movanje športnikov in športnic ekipnih športov, ki nastopajo v 
drugi ali prvi državni ligi. V te programe so vključeni športniki 
in športnice ter ekipe, ki izpolnjujejo Kriterije za kategoriziranje 
športnikov v posameznih športnih panogah Olimpijskega komi-
teja Slovenije po zadnjem aktualnem seznamu športnih panog.

Dodatne pogoje za uvrstitev v kakovostni in vrhunski šport 
opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini 
Selnica ob Dravi in Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih 
sredstev za programe športa v Občini Selnica ob Dravi.

- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno 
okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse 
skupine prebivalstva, njihovega druženja in preživljanja 
prostega časa (igrišča, parki, naravne poti…);

- s posamezniki in organizacijami aktivno delovali v Forumu 
za šport, preko katerega se bodo pripravljali kratkoročni in 
dolgoročni programi razvoja športa v občini.

IV. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2019 IZVAJALI V 
JAVNEM INTERESU

1. DRUGI PROGRAMI – PREDŠOLSKI IN ŠOLSKI 
ŠPORT

V letu 2019 se iz proračuna Občine Selnica ob Dravi nameni-
jo denarna sredstva v višini 1.000,00 EUR.

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
V okviru interesne športne vzgoje predšolskih otrok se na 

ravni občine izvajajo naslednji programi:
− Zlati sonček, 
− Naučimo se plavati,
− Ciciban planinec, 
− športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in 

drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, 

knjižice in priznanja za programe „Zlati sonček“, „Naučimo se 
plavati“, „Ciciban planinec“.

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 do 15 let)
V okviru športne vzgoje šoloobveznih otrok se na ravni obči-

ne izvajajo naslednji programi:
− Zlati sonček, 
− Krpan,
− Naučimo se plavati (učenci 3 razreda OŠ),
− in drugi 80-urni programi oziroma 60-urni programi, ki jih 

organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Iz proračuna občine se sofinancira: propagandno gradivo, 

strokovni kader, organizacije in izpeljava medobčinskih šolskih 
prvenstev po kriterijih pravilnika.

Pri navedenih programih gre za sistematično povezova-
nje med Športno rekreativnim društvom Zvezdica Maribor in 
Osnovno šolo Selnica ob Dravi ter vrtcem, ki izvajajo programe. 
V to kategorijo spadajo tudi šolska športna tekmovanja. Šport v 
šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učen-
cev, predšolskih otrok, staršev in športnih društev. Šolska športna 
tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in društvenim 
športom. 

V okviru programa Veter v laseh, ki ga organizira in sofinan-
cira Športna unija Slovenije bo v naši občini organiziran tek po 
Jabolčni poti ob občinskem prazniku in prazniku jabolk za pred-
šolske otroke in za šolske otroke po triadah. Sodelovalo bo pred-
vidoma 50 predšolskih in šolskih otrok.

V sodelovanju z OŠ se učencem omogoči, da se redno se-
znanjajo z različnimi oblikami športa na način, da se različnim 
posameznikom in skupinam omogoči predstavitve športnih ak-
tivnosti. Iščejo se tudi možnosti in načini, kako kar največ otrok 
vključiti v športne aktivnosti.



	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	6	–	15.	3.	2019

2.4. Športna rekreacija odraslih in starejših
Program športne rekreacije odraslih in starejših je usmerjen 

v ohranjanje in izboljšanje celotnega zdravstvenega statusa lju-
di, zmanjšanju negativnih posledic današnjega načina življenja 
in dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti posameznika 
ter pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike te športne de-
javnosti. V Občini Selnica ob Dravi se bodo predvidoma sofi-
nancirale številne rekreativne dejavnosti za odrasle in starejše, v 
skladu s pravilnikom, ki opredeljuje sofinanciranje.

2.5 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov 

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokov-
nih kadrov se zagotavlja v sklopu postavke Delovanje športnih 
društev. Društvo za vsakega vaditelja, ki je opravil licenco za 
treniranje v svoji panogi v letu, ki se točkuje, prejme določena 
denarna sredstva.

V. UREDITEV IGRIŠČ
V letu 2019 bo občina namenila v proračunu sredstva v vi-

šini 30.000,00 EUR za dokončno ureditev igrišča v Gradišču na 
Kozjaku. 

VI. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA 
ŠPORTA V LETU 2019

PODROČJE IZVAJALEC PRORAČUNSKA 
SREDSTVA (EUR)

Drugi programi – predšolski 
in šolski šport

1.000,00

Delovanje športnih zvez in 
društev

36.000,00

Ureditev igrišč 30.000,00

SKUPAJ SREDSTVA ZA 
ŠPORT

67.000,00

Številka: 671-1/2019 Županja
Datum: 14. marec 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r


