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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 8. člena
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 24/19), je Svet zavoda na 15. seji dne, 11.03.2019 obravnaval in
sprejel »Letni program športa v občini Slovenske Konjice za leto 2019«. Občinski svet Občine
Slovenske Konjice ga je obravnaval na svoji seji, dne 28. 03. 2019 in ga sprejel.
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SPLOŠNI DEL
Letni program športa v občini Slovenske Konjice in plan dela ter finančni načrt Zavoda za šport
Slovenske Konjice je oblikovan v skladu z Zakonom o športu (Ur. list RS, št. 29/17) in
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 26/14).
Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter skladno z razvojnimi načrti in
razpoložljivimi sredstvi proračuna se z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v občini Slovenske Konjice in tem letnim programom športa (v
nadaljevanju LPŠ) v Občini Slovenske Konjice za leto 2019 določi:
 obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se v letu 2019 sofinancirajo iz
občinskega proračuna,
 višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.
Javni interes v športu, ki ga bo uresničevala lokalna skupnost v letu 2019 obsega naloge
lokalnega pomena v vseh segmentih športa, zlasti pa na področju:
- športne vzgoje (športna vzgoja otrok, mladine in študentov);
- športne rekreacije;
- kakovostnega športa;
- športa invalidov;
- športnih objektov;
- razvojnih dejavnosti v športu;
- organiziranost v športu;
- športnih prireditev in promocije športa.
Na podlagi 5. in 6. člena Zakona o športu bo občina Slovenske Konjice uresničevala javni interes
v športu tako, da bo zagotovila sredstva za izvedbo nalog v vseh segmentih športa, še zlasti na
področjih, ki so omenjena v prejšnjem odstavku:
- da bo vzpodbujala in zagotavljala pogoje za opravljanje športne in rekreativne
dejavnosti;
- da bo zagotovila sredstva za funkcioniranje in vzdrževanje športnih objektov v občini;
- da bo zagotovila sredstva za investicije v športno infrastrukturo.
Večino s tem programom sprejetih nalog bo, poleg ostalih udeležencev v športu in občinske
uprave, izvajal Zavod za šport Slovenske Konjice.
Zavod za šport Slovenske Konjice (v nadaljevanju zavod) je ustanovljen za izvajanje športne
dejavnosti na območju občine Slovenske Konjice. V okviru poslovanja opravlja zavod
dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi in v skladu z veljavnim statutom. Dejavnost
zavoda je v večini javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod vsebinsko, organizacijsko in strokovno povezuje vse pojavne oblike športa v občini.
Poleg tega zagotavlja obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v občini, skrbi za dvig
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športne ponudbe, sodeluje pri organizaciji in izvedbi priprav in tekmovanj vrhunskih
športnikov in skrbi za sodelovanje z vrtci ter šolami pri zagotavljanju športne dejavnosti le teh.
Viri financiranja dejavnosti zavoda so:
- proračunska sredstva ustanovitelja na osnovi standardov
dogovorjenega programa;
- prodaja blaga in storitev na trgu;
- prihodki, pridobljeni z ekonomsko – propagandno dejavnostjo;
- drugi komercialni prihodki iz dejavnosti zavoda;
- prihodki zaradi obresti, premij;
- prihodki od donacij in javnih razpisov.

in

normativov

Sedež zavoda je v Športni dvorani Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice.
Svet zavoda šteje 7 članov, njegov predsednik v mandatnem obdobju 2016 - 2020 je g. Ivan
Furman.
ŠPORTNI PROGRAMI – VSEBINA IN OBSEG
ŠPORT V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM
SISTEMU

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA IN OBŠTUDIJSKE
ŠPORTNE DEJAVNOSTI

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA PREDŠOLSKIH
OTROK
ŠPORTNA VZGOJA V
OSNOVNI ŠOLI

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH
OTROK

ŠPORTNA VZGOJA V
SREDNJI ŠOLI

PROSTOČASNA ŠPORTNA
VZGOJA MLADINE

ŠPORTNA VZGOJA V
VISOKEM ŠOLSTVU

OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE
DEJAVNOSTI

ŠPORT OSEB Z
DRUGAČNIMI
ZMOŽNOSTMI

TEKMOVALNI ŠPORT

ŠPORTNA VZGOJA
OTROK, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT

ŠPORTNA VZGOJA OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI

ŠPORTNA VZGOJA
INVALIDOV, USMERJENIH
V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
INVALIDOV
ŠPORTNA VZGOJA
MLADINE, USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT

KAKOVOSTNI
ŠPORT

ŠPORTNA VZGOJA
MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI

KAKOVOSTNI
ŠPORT INVALIDOV

VRHUNSKI ŠPORT

VRHUNSKI ŠPORT
INVALIDOV

ŠPORTNA REKREACIJA
Slika 1: Športni programi in njihova povezanost v okviru nacionalnega programa športa 2014 - 2023
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V skladu z določbami Zakona o športu in Nacionalnim programom športa za obdobje 2014 –
2023, Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Slovenske Konjice ter Proračunom občine Slovenske Konjice za leto 2019 se bo v letu 2019
sofinanciralo izvajanje naslednjih sklopov:

ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Zavod bo namenjal sredstva za izvajanje in udeležbo otrok na občinskih, medobčinskih in
ostalih tekmovanjih na državnem nivoju za osnovne šole na območju občine, s plačilom
stroškov prevozov, prijav in propagandnega materiala in morebitnih ostalih stroškov kot so
medalje, pokali, plakete. Prav tako bomo zagotavljali prostorske pogoje za izvedbo teh
tekmovanj v Športni dvorani Slovenske Konjice. Ne sofinancirajo se programi, ki so del šolskega
ali predšolskega programa in so že financirani iz javnih sredstev.
Zavod bo zagotavljal del sredstev za izvajanje športnih programov predšolskih otrok s ciljem
razvoja gibalnih sposobnosti predšolskih otrok in šolske mladine.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Zavod nudi Športno dvorano Slovenske Konjice za uporabo OŠ v parku in ostale zunanje
športne objekte za športno vadbo. Vadba je ustrezno nadzirana in vodena s strani športnega
pedagoga v okviru učnega programa ali dodatnih šolskih aktivnosti.
V skladu s strateškimi cilji nacionalnega programa bomo delali na povezavah med šolami in
športnimi društvi, ki bi lahko izvajala izven šolske programe za otroke in mladino s posebnimi
potrebami.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok in športne vzgoje mladine usmerjenih v kakovostni šport se
bodo vključevali predvsem tisti otroci in mladina, ki jih programi športne rekreacije ne
zadovoljujejo in so tako pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
Društvom bo za izvajanje programov športa omogočena brezplačna uporaba športnih
objektov, ki so v lasti občine. Zaradi velikega interesa in potrebe po prostih terminih, predvsem
v Športni dvorani Slovenske Konjice, bomo vključevali tudi telovadnico Osnovne šole Ob
Dravinji, Osnovne šole Loče in druge primerne objekte v občini.
Več pozornosti bomo namenjali izraženim interesom za razvoj športnih panog, ki v občini
kažejo trend rasti in tistim, ki so nekoliko manj prisotne in zastopane. Dolgoročni cilj je
zagotoviti čimbolj raznoliko športno aktivnost otrok in mladine ter omogočiti mladim
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nadarjenim športnikom vključevanje v različne športne programe, seveda v okviru zmožnosti,
kot jih omogočajo športne površine.
Kakovostni šport
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in
športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez
do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s
pogoji OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez).
Razvoj kakovostnega športa je pomemben dejavnik širjenja vključenosti čim večjega števila
športnikov v šport za dosežek in vzpostavljanja konkurenčnega okolja v posameznih športnih
panogah na državni ravni. Bolj kakovostno in širše konkurenčno okolje na državni ravni je
pomemben dejavnik in spodbujevalec razvoja vrhunskega športa. Posebno mesto znotraj
področja kakovostnega športa zavzemajo športniki in športne ekipe, ki si skladno s pogoji OKSZŠZ pridobijo status športnikov državnega razreda, saj ta predstavlja doseganje najvišje ravni
športne uspešnosti športnika ali športne ekipe na nacionalni ravni oziroma primerne ravni
uspešnosti v mednarodnem prostoru.
Zavod bo podpiral posameznike in ekipe, ki so usmerjene v kakovostni šport.
Društvom bo za izvajanje programov športa prioritetno omogočena brezplačna uporaba
športnih objektov, ki so v lasti občine. Zaradi velikega interesa in potrebe po prostih terminih,
predvsem v Športni dvorani Slovenske Konjice, bomo vključevali tudi telovadnico Osnovne
šole Ob Dravinji, Osnovne šole Loče in druge primerne objekte v občini.
Vrhunski šport
Doseganje visokih in najvišjih športnih dosežkov v svetovnem merilu je v prvi vrsti veliko
dejanje za posameznika, ob spletu medijske pojavnosti, nacionalnega pomena športa in
družbene odmevnosti pa je lahko pomembno tudi za širšo družbeno skupnost (lokalno
skupnost, regijo, državo, mednarodno javnost).
Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa.
Pogosto označuje tudi športno dejavnost za dokazovanje zgornje meje človeških psihofizičnih
sposobnosti. Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike športa, zlasti za
vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se
pogosto poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna
identifikacija). Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov
na mednarodni ravni uresničujejo koristi občine in države (npr. prepoznavnost). Vrhunski
športni dosežki posredno odražajo razvitost športne panoge, kažejo na njeno organiziranost,
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vplivajo na športno industrijo, trgovino, turizem, medije, posredno pa usmerjajo načine
(aktivnega in pasivnega) preživljanja prostega časa ljudi. Zapletenost vrhunskega športnega
dosežka je tako velika, da jo je težko razčleniti, zagotovo pa je zanj treba uskladiti sposobnosti
športnika, trenerja, dane materialne in finančne možnosti, znanstvena spoznanja in trdo ter
načrtno delo.
Vrhunski šport in s tem vrhunski športnik je v Republiki Sloveniji dogovorno opredeljen glede
na kategorizacijo športnikov. Model za razvrščanje športnikov v razrede temelji na izhodišču,
da je vrhunski ustvarjalni dosežek lahko dosežen le v absolutni mednarodni konkurenci, torej
na tekmovanjih, na katerih nastopajo vsi najboljši v posamezni športni panogi. Po tem modelu
se vrednotenje rezultatov športnikov izpelje na podlagi značilnosti tekmovanja, na katerem je
bil rezultat dosežen, to je mednarodne konkurenčnosti in nacionalnega pomena športne
panoge ter tudi na podlagi drugih kriterijev.
Šport invalidov
Šport invalidov ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke
(možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke
(možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno rekreacijo). Zaradi
interdisciplinarnosti je šport invalidov prepleten z različnimi družbenimi področji, med
katerimi sta najpomembnejša zdravstvo ter vzgoja in izobraževanje. Pri njegovem razvoju so
poleg športnih društev in drugih športnih organizacij zato udeleženi tudi subjekti iz omenjenih
družbenih področij.
Zavod bo preko društev omogočal športno vadbo, udeležbo na tekmovanjih in drugo športno
udejstvovanje invalidov in zagotavljal prostor za izvedbo treningov in tekmovanj.
Športna rekreacija
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne
vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako
programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali
športno dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem
ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. Z vidika
javnega interesa so pomembni zlasti učinki takšne športne vadbe, ki nesporno dokazujejo, da
je redna, kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna za
zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje.
Zavod bo športnim društvom in rekreativnim skupinam sofinanciral programe ter po lastnih
zmožnostih zagotavljal prostorske možnosti za izvedbo njihovih rekreativnih programov in tudi
sam ponujal rekreativne in tržne programe.
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Društva, ki vzpodbujajo športno rekreacijo bodo pridobila del sredstev za redno delovanje
preko javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Slovenske Konjice.
Dodatno bo zavod finančno podpiral množične rekreativne prireditve v občini in spodbujal ter
finančno in materialno pomagal športnim društvom pri organizaciji njihovih rekreativnih
športnih prireditev. Prav tako zavod tudi v sezoni 2018/19 in 2019/2020 organizira zimsko ligo
v košarki (medobčinska košarkarska liga) v Športni dvorani Slovenske Konjice, ki poteka že od
leta 1993.
Zavod nudi organizacijam in društvom v Slovenskih Konjicah brezplačno uporabo športnih
objektov za izvedbo športnih tekmovanj (ŠRC Park, ŠRC Dobrava, Športna dvorana Slovenske
Konjice).
V letu 2019 je študentom in dijakom nuden popust za uporabo fitnesa v Športni dvorani
Slovenske Konjice.
Šport starejših
Po demografskih napovedih bo do leta 2060 vsak tretji prebivalec Republike Slovenije starejši
od 65 let, skoraj vsak sedmi prebivalec pa bo starejši od 80 let. Staranje družbe bo imelo
neizogibne družbene spremembe, zato šport starejših, kljub temu, da vsebinsko sodi med
športno rekreacijo, izpostavljamo v ločenem poglavju, saj bo v prihodnosti predstavljalo
pomembno področje razvoja športa in širše družbe.
Za družbo lahko predstavlja šport starejših pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za
javno zdravstveno blagajno, saj učinki kakovostne telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost. Za
posameznika pa redna športa dejavnost v tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno in
samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja,
socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske
energije.
Zavod je v letu 2014 začel s programom »Gibanje za zdravo starost«, kjer je bila seniorjem
omogočena brezplačna vadba enkrat tedensko v Športni dvorani Slovenske Konjice. V
novembru 2018 smo nadaljevali s projektom, kjer seniorjem brezplačno ponujamo različne
tipe vadb, in sicer:
1. Fizioterapevtska vadba: vaje za izboljšanje koordinacije telesa, dihalne vaje,
sprostitvene tehnike
2. Senior fit vadba: namenjena vzdržljivosti, gibljivosti in jačanju kostne mase
Vadbe se bodo v letu 2019 na tedenski ravni izvajale v obdobju januar – marec ter novemberdecember. V jesenskem terminu se bodo vadbe izvajale v Slovenskih Konjicah in Ločah.
Glavni cilj projekta je povečati telesno aktivnost med starejšimi občani ter na tak način
prispevat h kvalitetnejšemu staranju.
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ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje, zato je ena od
prednostnih nalog Letnega programa športa učinkovita in dostopna mreža kakovostnih
športnih objektov in površin za šport v naravi v občini Slovenske Konjice.
Zavod bo upravljal s športnimi objekti, ki so v lasti občine Slovenske Konjice in sicer Športno
dvorano Slovenske Konjice in pripadajočimi športnimi površinami, ŠRC Park in ŠRC Dobrava,
atletskim stadionom OŠ ob Dravinji, Minimalindijo, igrišče na Kajuhovi ulici.
Vzdrževanje in funkcioniranje omenjenih športnih objektov obsega kritje obratovalnih
stroškov objektov (energija, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanja, čiščenje in
vzdrževanje objektov, naprav in ostalih pripadajočih površin, varovanja, nakupi drobnega
inventarja in ostale opreme, drugo) ter nadzor v času, ko se objekti uporabljajo. Poleg
navedenih bo sofinancirano vzdrževanje posameznih športnih objektov s katerimi upravljajo
društva oziroma so lastniki v predvideni višini 5.500 EUR iz sredstev za delovanje klubov in
društev.
Prioritetni investicijsko - vzdrževalni projekti, ki bodo v skladu s finančnimi zmožnostmi
izvedeni v letu 2019:
- Elektro omarica Bazen Slovenske Konjice.
- Menjava dveh oken Športna dvorana Slovenske Konjice.
- Nakup traktorja.
- Obnova tribun nad teniškim igriščem ŠRC Park.
- Zaključek obnove pomožnega igrišča na ŠRC Dobrava.
o Hidrološko hidravlična študija Koprivnica.
- Zaključek obnove toplotne podpostaja v Športni dvorani Slovenske Konjice.
Zavod bo finančno podprl tudi krajevne skupnosti in šole, da bodo funkcionalno opremljena
tudi njihova športna igrišča.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti predstavljajo podporo vsem drugim dejavnostim športa. To so večinoma
strokovne naloge, ki se medsebojno prepletajo, zato jih je včasih težko razmejiti.
Zavod za šport bo sofinanciral in spodbujal usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev v športu, zagovarjal statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu,
povezoval deležnike z namenom zagotavljanja strokovne podpore. Med razvojne dejavnosti
sodi tudi založništvo v športu, ki za leto 2019 ni predvideno za sofinanciranje
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Zavod bo del sredstev namenjal za namene promocije športa v lokalni skupnosti. Več
pozornosti bo namenjene rednemu spremljanju vseh športnih dogodkov, njihovi promociji in
sporočanju javnosti o rezultatih. Ta cilj bomo dosegali z lokalnimi mediji in internetno ter
Facebook stranjo Zavoda za šport.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
V sklopu razpisa Letni program športa se bodo sredstva namenila tudi za delovanje športnih
organizacij, ki predstavljajo temelj evropskega in tudi občinskega modela športa zunaj
šolskega sistema.
Zavod za šport Slovenske Konjice bo organiziral tudi redna srečanja društev, namenjena
povezovanju, sodelovanju ter mreženju v lokalni skupnosti.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Zavod se bo s svojim kadrom in v sodelovanju s športnimi društvi, razpoložljivimi kapacitetami
in finančnimi sredstvi vključeval v organizacijo mednarodnih, državnih, občinskih in ostalih
prireditev. Prednost bodo imele tiste prireditve, ki bodo prispevale k motivaciji za šport, večji
športni aktivnosti in bodo imele promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo lokalne
skupnosti.
V povezavi z lokalnimi ponudniki gostinsko-turističnih storitev bo Zavod pospeševal športni
turizem.
V mesecu marcu 2019 bomo proglasili najuspešnejše športnike za leto 2018, v juniju 2019 pa
turnir v odbojki za javne zavode.
Zavod za šport Slovenske Konjice se bo aktivno vključil v Evropski teden športa, k sodelovanju
na Evropskem tednu športa bomo spodbudili tudi lokalna športa društva (dodatne točke na
razpisu).

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Nacionalni program športa 2014–2023 temelji na humanizmu in odgovornem ravnanju do
okolja, zato si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic, varstvo in krepitev etičnih vrednot
v športu, upoštevanje njegovih pravil in predpisov ter trajnostni razvoj. Ključno preventivno
delovanje na področju humanizma je športno obnašanje vseh udeležencev v športu, drugi
ukrepi pa posegajo še na področja preprečevanja zlorab v športu.
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Športno obnašanje pomeni iskanje in zagotavljanje tekmovalne prednosti v športu skladno s
pravili igre, brez namerne povzročitve telesne poškodbe in psihičnega oziroma besednega
nadlegovanja (žaljivega navijanja, opazk idr.) ali uporabe nedovoljenih snovi in metod,
dostojno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv odnos do drugih udeležencev športnega
tekmovanja in okolja, v katerem se odvija tekmovanje, spoštovanje rezultata, ki je posledica
vloženega truda, cenjenje svojega dosežka in dosežkov drugih, spoštovanje drugačnosti, ki
izhaja iz narodnosti, spolne usmerjenosti, sloga življenja, različnih mnenj in verovanj, ter
krepitve drugih etičnih vrednot v športu (npr. pomoč šibkejšim).
Zavod bo promoviral pojmovanje športnega obnašanja kot najvišjo vrednoto pri športnem
udejstvovanju in sledil načelom »fair playa«.

PODPORNI MEHANIZMI ZA ŠPORT
Programski del nacionalnega programa športa 2014–2023 ne moremo uresničiti brez
ustreznih podpornih mehanizmov države. Država uresničuje javni interes z vodenjem
spodbudne davčne politike za razvoj športa, ki jo bo kot eno od posebnih nalog uresničila v
sodelovanju med OKS-ZŠZ in pristojnimi vladnimi službami, z ustvarjanjem spodbudnega
normativnega okolja, ki ščiti javni interes, vendar je iz vidika administracije prijazen do
športnih organizacij, in s preprečevanjem zlorab ter nepravilnosti pri izvajanju nacionalnega
programa športa 2014–2023.
Zavod bo društva in klube obveščal o zakonodajnih spremembah in jim po potrebi tudi
svetoval. Organizirana bodo potrebna izobraževanja.
Zavod za lokalna športna društva pripravlja e-novice na tedenski ravni z namenom obveščanja,
informiranja in nudenja podpore.
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VSEBINSKI RAZREZ SREDSTEV ZA REALIZACIJO LPŠ
v EUR-ih

ŠPORTNI PROGRAMI, RAZVOJNE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANOST,
ŠPORTNE PRIREDITVE, DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST*
ŠPORTNE DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO POD OKRILJEM ZAVODA
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
funkcioniranje in vzdrževanje
FUNKCIONIRANJE ZAVODA
ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE
ŠRC DOBRAVA
ŠRC PARK
OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI
DRUGI ODHODKI

predlog 2019
101.500,00

v%
28,93%

37.600,00
5.500,00

10,72%
1,57%

68.779,40
59.725,91
71.416,77
3.800,00
1.500,00
1.000,00
350.822,08

19,61%
17,02%
20,36%
1,08%
0,43%
0,29%
100,00
%

*razrez
ŠPORTNI PROGRAMI
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
kakovostni šport
vrhunski šport
šport invalidov
športna rekreacija
šport starejših
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna
podpora programov
založništvo v športu
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
delovanje športnih organizacij
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
velike mednarodne športne prireditve
druge športne prireditve
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

105.000,00
70 - 80%
25 - 40%
0 - 2%
25 - 35%
1 - 5%
0 - 1%
0 - 1%
5 - 15%
0 - 3%
1 - 3%

10 - 15%
5- 15%

0%
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INVESTICIJE
v EUR-ih

Proračun
občine
Slovenske
Konjice
Obnova pomožnega
igrišča na ŠRC Dobrava
Toplotna podpostaja v
Športni dvorani
Slovenske Konjice
Obnova tribun nad
teniškim igriščem ŠRC
Park
Traktor

Fundacija
za šport

Odbitni delež
DDV

Drugi viri

SKUPAJ

16.000,00
31.978,00

31.000,00

3.262,66

82.240,66

18.022,00

725,87

18.747,87

12.000,00

870,05

12.000,00
Hidrološko hidravlična
študija Koprivnica
Elektro omarica

Presežek
prihodka nad
odhodki
preteklih let

5.867,15

9.640,40

22.510,45

738,10

18.605,25

3.500,00

144,58

3.644,58

10.500,00

433,76

10.933,76

922,64

38,12

960,76

6.789,79

6.213,14

Menjava oken Športna
dvorana Slovenske
Konjice
SKUPAJ
88.000,00

31.000,00

25.640,40

157.643,33

Slovenske Konjice, februar 2019

Zavod za šport Slovenske Konjice
Direktorica
Laura Krančan

Svet zavoda za šport
Predsednik
Ivan Furman
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