
P R O G R A M

JAVNIH POTREBA U SPORTU
NA PODRUČJU OPĆINE BLATO

ZA 2006. GODINU

1. UVOD



Sportsku  djelatnost  na  području  općine  Blato  provode  sportski  klubovi,  društva  i 
udruge građana. Za sve njih je karakteristično da nemoju materijalnu osnovu, prije svega 
sportske objekte, jer su oni u vlasništvu Općine Blato. Sportski objekti u vlasništvu Općine, 
Odlukom su dati na upravljanje sportskim klubovima i društvima, te za njihovo korištenje 
na  plaćaju zakupninu.  Pregled objekata  u  sportu koji  su u vlasništvu Općine  Blato,  sa 
njihovim korisnicima dan je u priloženoj tabeli;

OBJEKTI U SPORTU u vlasništvu Općine Blato 

Sportski objekt Opremljenost Korisnik Napomena

1 Nogometno igralište Svlačionice, 
društvene prostorije, 
radni prostori,
tribina

BŠK Zmaj

Sportska dvorana Svlačionice  i  druge 
prostorije;
velika dvorana,
mala dvorana,
teretana,
kuglana,
prostor za šah,

SŠ Blato
nastava i sl aktivnost
OŠ Blato
Nastava  i  sl. 
aktivnosti
HGD Sokol
ŠK Blato
Po  potrebi  ostali 
rekreativci

Dvorana  dana  SŠ 
Blato na upravljanje

Igralište za male sportove Asfaltna podloga;
mali nogomet,
rukomet,
tenis,
rasvjeta,

Svi Nedefiniran  način i 
raspored korištenja

Trg  pred  sportskom 
dvoranom

Koševi Svi

Dječje igralište Ljuljačke,tobogan
vrtuljak,klackalica
visinomjer

Djeca i odrasli
svi

Igralište za male sportive u
Prigradici

Mali nogomet,
košarka, odbojka,
boćalište, rasvjeta

Svi Nedefiniran   način  i 
raspored korištenja

Postojeći objekti u sportu zahvaljujući velikoj brizi i održavanju od strane korisnika i 
vlasnika pružaju kvalitetan prostor za boravak i rad sportaša.

Velika sportska dvorana ne može udovoljiti potrebama nastave u školama (osnovnoj i 
srednjoj), slobodnim aktivnostima učenika, radu sportskih klubova, rekreativaca i ostalim 
potrebama (VU Kumpanjija  i  sl.),  te je  jedini  izlaz u  izgradnji  kvalitetne veće školske 
sportske dvorane ili rekonstrukciji postojeće.

Veliko nogometno igralište BŠK Zmaj, prostor koji svojim održavanjem i izgledom 
doprinosi estetskom izgledu Blata s uredno održavanim i očuvanim travnjakom i zelenilom.



Bila bi potrebna veća ulaganja u dovršetak tribine, kao i mogućnost korištenja travnatog ili 
zemljanog pomoćnog igrališta.

Igralište za male sportove označeno je i osposobljeno za igranje: malog nogometa, 
rukometa  i  tenisa  (graničara),  postavljena  je  rasvjeta,  postavljena  i  održavana  ograda. 
Neophodno  bi  bilo  iznaći  mogućnosti  ugradnje  kvalitetnije  podloge  na  igralištu,  kao  i 
izrade  potrebnih  rekvizita  za  igranje  košarke,  opremanje  igrališta  drugim sadržajima  i 
mogućnosti korištenja istog za druge programe.

Postavljanje koševa i uređenje prostora na trgu pred dvoranom omogućeno je blatskoj 
djeci i  mladeži atraktivan i lijep prostor za igranje košarke. Stalna okupiranost prostora 
tijekom cijelog tjedna dokaz je ispravnosti ulaganja, te zahtjeva dodatna ulaganja.

Novoizgrađeno Igralište za male sportove u Prigradici označeno je i osposobljeno za 
igranje: malog nogometa, košarke, rukometa i tenisa, a uključuje i  izgrađeno igralište za 
odbojku na pjesku i boćalište. Oko igrališta postavljena je održavana ograda i rasvjeta, a 
samo igralište prekriveno je kvalitetnom podlogom. Stalna okupiranost igrališta tijekom 
cijelog ljeta, a i kasnije dokaz je ispravnosti ulaganja u ovakav objekat.

Uređenje Dječjeg igrališta pokazalo je punu opravdanost zbog velike zainteresiranosti 
djece  i  mladeži  za  boravak  i  korištenje  istog.  Postoji  potreba  daljnjeg  ulaganja  u  ovo 
igralište, kao i postavljanja ovakove ili slične opreme u druge prostore u Blatu za igru i 
boravak djece.

Posebno je  potrebno  naglasiti  da  je  stanje  opreme i  sportskih  objekata  u  Blatu  na 
zavidnoj  visini,  a  što  je  rezultat  prije  svega  odgovornog  odnosa  korisnika  i  vlasnika 
objekata, djelatnika u sportu i sportaša.

Sportske  djelatnosti  ostvaruju  određene  samostalne  prihode  (članarine,  dotacije, 
sponzorstva)  nedostatne  za  vlastito  održavanje  i  razvoj,  te  ih  je  nužno sufinancirati  iz 
proračuna Općine Blato. 

Sukladno  navedenom,  Program  javnih  potreba  u  sportu  za  2006.  godinu  utvrđuje 
aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za Općinu Blato, a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta djece i mladeži;
- poticanjem i promicanjem organiziranja i provođenja sustava natjecanja;
- poticanja sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana;
- upošljavanje novih stručnih kadrova za potrebe razvoja spora u Blato;
- osiguranjem prostornih uvjeta za rad sportskih udruga;
- održavanjem i izgradnjom sportskih objekata i nekretnina.

STANJE PROSTORA U VELIKIM UDRUGAMA

Redni 
broj

Ime udruge Prostor Napomena



1. BŠK Zmaj Veliko igralište Optimalan i kvalitetan prostor za rad 
sportaša i uprave

2. HGD Sokol Sportska dvorana Optimalan i kvalitetan prostor za rad 
sportašica. Nema prostorije kluba

3. SK Blato Sportska dvorana Optimalan i kvalitetan prostor za rad 
šahista

4. LU Jastreb Nema prostorija -

4. PD Spivnik Bivše  prostorije 
DVD-a Blato

Zajedničke prostorije sa RD Pagar

6. RD Pagar Bivše  prostorije 
DVD-a Blato

Zajedničke prostorije sa PD Spivnik

7. Nastava  TZK 
ŠSK OŠ Blato

OŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

Optimalni prostorni uvjeti za rad
Nedostaje  slobodnih  termina 
športske   dvorane  za  redovitu 
nastavu  i  slobodne  aktivnosti
Potrebe  nastave  36 sati tjedno+ 19 
sati slobodne aktivnosti

8. ŠSK Škoj SS Blato SŠ Blato
Sportska dvorana
Malo igralište

Optimalni prostorni uvjeti za rad
Nedostaje  slobodnih   termina 
športske   dvorane  za  redovitu 
nastavu  i  slobodne  aktivnosti
Potrebe   nastave  48  sati  tjedno+ 
slobodne aktivnosti

2. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2006. GOD. 
    PREMA PRIORITETIMA FINANCIRANJA

I.  Program rada i djelovanja sportskih društava.

II. Djelovanja i događanja u sportu za vrijeme manifestacija pod 
pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih praznika i 
vjerskih blagdana.

III. Organizacija memorijalnog turnira u spomen na poginulog branitelja
Želimira Žanetića.

IV.  Promicanje sporta među mladima

V. Investicijsko ulaganje u sporske objekte i opremu.

Ovaj  program  javnih  potreba  izrađen  je  sukladno  Zakonu  o  sportu  i  materijalnim 
mogućnostima  Proračuna  Općine  Blato  za  2006.  godinu.  Ukupno  planirana  sredstva  za 

realizaciju programa javnih potreba u sportu za 2006. godinu iznose  217.000,00 kuna.



3. SADRŽAJ JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2006.

I. SPORTSKI KLUBOVI I DRUŠTVA 

1) BŠK "ZMAJ"
- Sportski nogometni klub koji u Blatu djeluje od 1926. godine, uz redovan rad 
      organiziraju natjecanja u svim kategorijama, te rad s mladima.

     Općina Blato poduprijet će rad kluba s 80.000,00 kn

2)  LOVAČKO DRUŠTVO "JASTREB"
-    Okuplja članove, ljubitelej lovnih disciplina, te brine o uređenju lovišta i obnvljanju 
      lovne divlječi. Svojim članovima izdaje dozvole za lov za vrijeme lovne sezone.

      Općina Blato poduprijeti će rad društva s   5.000,00 kn

3) RIBOLOVNO DRUŠTVO “PAGAR”
- Društvo  koje  okuplja  ljubitelje  ribolova  svih  uzrasta,  sudjeluje  o  organizira 

natjecanja u vim kategorijama, te postižu uspješne rezultate.

Općina Blato poduprijet će rad društva s   5.000,00 kn 

4) HPD “SPIVNIK”
- Planinarsko  društvo  koje  prie  svega  radi  na  održavanju  i  uređenju  planinarskih 

staza,  i  radi  speoloških  karata,  surađuje  sa  ostali  planinarskim  društvima,  te 
organizira natjecanja u svim kategorijama.

Općina Blato poduprijet će rad društva s 10.000,00 kn
 

 5) ŠAHOVSKI KLUB “BLATO”
- Klub koji radi sa mladima, potičući sudjelovanje na natjecanjima, te organizira kup-

natjecanja i prvenstva u šahu.

Općina Blato poduprijet će rad kluba s   5.000,00 kn

6) HGD "SOKOL"
- Gimnastičko društvo koje radi sa djevojčicama svih uzrasta, te sudjeluju na 

 natjecanjima u svim kategorijama, na kojima postižu zavine rezultate.
      Općina Blato poduprijeti će rad društva s 14.000,00 kn
7) ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB OSNOVNE ŠKOLE
- Djeluje u sklopu Osnovne škole Blato, s ciljem popunjavanja slobodnog vremena 

učenika,  okuplja  učenike  u  svim  vrstama  sportova  (košarka,  stolni  tenis,  mali 
nogomet isl.) i organizira natjecanja.

Općina Blato poduprijet će rad kluba s   5.000,00 kn

8) ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB SREDNJE ŠKOLE



- Djeluje u sklopu Srednje škole Blato, okuplja srednjoškolce s ciljem popunjavanja 
njihova slobodnog vremena, organizirajući natjecanja u većini sportova.

      Općina Blato poduprijet će rad kluba s  5.000,00 kn 

II. DJELOVANJA I DOGAĐANJA U SPORTU

Općina Blato podržat će djelovanje i događanja u sportu za vrijeme manifestacija 
pod pokroviteljstvom Općine Blato, te za vrijeme državnih i vjerskih blagdana, i to:

- sportske  i  rekreacijske  programe  tijekom  Božićnih  i  novogodišnjih  blagdana 
(zimskih odmora učenika);

- sportske programe i događanja u sklopu Tjedna Blata;
- sportske programe vezane uz državne praznike i  spomendane;
- sportske i rekreacijske programe tijekom ljeta 2006. godine;
- ostale programe tijekom godine koji uključuju rad i natjecanja s mladima.

Odbor za sport Općinskog poglavarstva izradit će prijedloge programa, te njihove 
realizacije u sklopu određenih manifestacija.

Općina Blato sufinancirat će ovakove programe s 15.000,00 kn

III. MEMORIJALNI TURNIR “ŽELIMIR ŽANETIĆ”

Općinsko poglavarstvo u dogovoru sa Upravom BŠK “Zmaj” sudjelovat će u 
organizaciji memorijalnog tiurnira mladih kadeta – juniorske selekcije tijekom prvog 
tijedna listopada 2006. godine, u spomen na dugogodišnjeg kapetana kluba Želimira 
Žanetića, poginulog u Domovinskom ratu.

Općina Blato sufinancirat će  turnir s          5.000,00 kn

IV. PROMICANJE SPORTA 

U 2006. godini planira  se uposliti jednog profesora, početnika tjelesne kulture i 
to pola radnog vremena u Osnovnoj školi Blato, a pola radnog vremena u Srednjoj školi 
Blato”.  Kao stručni kadar redovno bi radio sa djecom športskih klubova Osnovne i 
Srednje  škole  Blato,  motivirao  ih,  te  talentiranu  djecu  usmjeravao  na  bavljenje 
određenim sportom.

Sukladno Programu, Općina Blato će financirati  bruto plaću zaposlenika.



Ukupni troškovi  bruto plaće 60.000,00 kn

V. INVESTICIJSKA ULAGANJA

Općina  Blato  u  2006.  godini  podržati  će  slijedeće  investicijake  programe u 
sportu;

1. Ulaganja u sportsku opremu
Općina  Blato  će  u  2006.  godini  sukladno  potrebama  sportske  dvorane  i 
sportskih društava ulagati u neophodnu sportsku opremu.

Općina Blato će za sportsku opremu izdvojiti 10.000,00 kn

 2.  Sportski centar Prižba
Realizacija  ovog  kapitalnog  projekta  obuhvaćena  je  Programom  kapitalnih 
ulaganja na području Općine Blato u 2006. godini.

REKAPITULACIJA  JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2006. GODINU

Redni 
broj

Naziv
Programa

Iznos
( u kn)

Izvor sredstava

1 Financiranje programa sportskih društava 127.000,00 Proračun Općine Blato

2. Djelovanja i   događanja u sportu tijekom 
godine

15.000,00 Proračun Općine Blato



3. Organizacija memorijalnog turnira u 
spomen na Želimira Žanetić

5.000,00 Proračun Općine Blato

4. Promicanje sporta među mladima 60.000,00 Proračun  Općine Blato
 

3. Investicijsko ulaganje u sportske objekte i 
opremu

10.000,00 Proračun  Općine 
Blato

UKUPNO 217.000,00

OPĆINSKO POGLAVARSTVO


