
LPŠ v Občini Radenci za leto 2018 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-

1, 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 

2014-2020 (Uradni list RS, št. 26/14) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 22. redni seji, 

dne 6.2.2018 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI 

RADENCI ZA LETO 2018 

 
1. UVOD 

 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega športa v RS, ki se izvaja na 

ravni lokalnih skupnosti, določi letni program športa (v nadaljevanju besedila: LPŠ). LPŠ v 

Občini Radenci za leto 2018 zagotavlja, da Občina Radenci v Odloku o proračunu Občine 

Radenci za leto 2018 izvajalcem športnih programov namenja določen obseg finančnih 

sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih 

sredstev, na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci in 

spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/11, 20/15). 

 

LPŠ Občine Radenci za leto 2018 tako opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo iz 

občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in 

razdelitev obsega sredstev, ki se zagotovi v proračunu lokalne skupnosti.  

 

Sredstva se razdelijo preko javnega razpisa, ki zagotavlja možnost prijave vsem 

zainteresiranim izvajalcem in njihovo enakopravno obravnavo. Javni razpis za sofinanciranje 

izvajalcev programov športa objavi občinska uprava Občine Radenci. Podlaga za izbor in 

vrednotenje programov športa je Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini 

Radenci (v nadaljevanju: pravilnik). Z vsakim izbranim izvajalcem programov športa bo 

župan sklenil letno pogodbo o sofinanciranju programov športa.  

 

2. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA 

 

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot 

celoto, zato v Občini Radenci na področju športa sledimo naslednjim dolgoročnim ciljem:  

 

- dviganje športne ozaveščenosti in vključevanje čim večjega števila občanov vseh 

starostnih    kategorij v različne oblike športnih aktivnosti;  

- doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa;  

- spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja;  

- zadostiti prostorskim standardom (mreža športnih objektov in površin na območju 

občine) za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih dejavnosti v 

občini;  
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- uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru vzdrževanja in prenove 

lokalno pomembnih javnih športnih objektov; 

- prednostna uporaba športnih objektov za izvajalce LPŠ pred ostalimi zainteresiranimi, 

s tem, da imajo prednost uporabe javnih športnih objektov pred izvajalci LPŠ, obvezni 

programi izobraževanih ustanov. 

 

S kratkoročnim ciljem sledimo zagotavljanju osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj 

programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

športne rekreacije, športa invalidov, kakovostnega športa in posameznih razvojnih in 

strokovnih nalog v športu.  

 

Občina Radenci z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki 

je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Javni interes na področju športa 

uresničuje tako, da:  

 

- zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa v občini;  

- spodbuja in zagotavlja pogoje za izvajanje in razvoj športnih dejavnosti;  

- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne javne športne objekte in površine. 

 

3. IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI RADENCI 

 

Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob 

upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna 

občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa: 

 

3.1 ŠPORTNI PROGRAMI 

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izvajanje športnih programov, ki so obarvani sivo: 

 

A) PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (tudi s posebnimi 

potrebami) in sicer: 

- Promocijski športni programi Mali sonček vrtec, Naučimo se plavati OŠ – kar ni 

sofinancirano s strani ministrstva oz. drugih virov 

- Šolska športna tekmovanja – pokrivanje stroškov prevoza in malice, v kolikor se 

učenci/ke uvrstijo na regijsko, državno … ali tekmovanje višjega ranga  

- Celoletni športni programi – sofinanciranje delovanja društev 

- Občasni športni programi – Rekreakcija ali druge organizirane počitniške aktivnosti 

 

B)  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI 

IN VRHUNSKI ŠPORT 

- Občinske panožne športne šole  

- Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ – 

nogomet, odbojka in karate 

- Programi dodatne športne vadbe  

- Občasni športni programi ŠV OM usmerjenih v KŠ in VŠ 
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C)  KAKOVOSTNI ŠPORT 

- Celoletni športni programi kakovostnega športa (uporaba športnega objekta) 

- Programi dodatne športne vadbe  

- Občasni športni programi KŠ 

 

D) VRHUNSKI ŠPORT  

- celoletni športni programi (enako kot kakovostni šport)  

- programi dodatne športne vadbe  

 

E) ŠPORT INVALIDOV 

- celoletni programi 

- občasni programi  

 

F) ŠPORTNA REKREACIJA 

- celoletni programi  

- občasni programi 

- gibanje za zdravje, 

- Šport starejših    - celoletni programi skupinske gibalne vadbe  

                           - celoletni programi vadba razširjene družine 

 

3.2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben 

dejavnik športnega udejstvovanja. Občina Radenci sofinancira posodabljanje in investicijsko 

vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin ter redna vzdrževalna dela. Sredstva 

lokalne skupnosti za tovrstne projekte se zagotavljajo na posebnih proračunskih postavkah, 

izvajalci pa so izbrani v skladu z razpisi in zakonodajo. 

 

V Radencih razpolagamo s športnim parkom, ki obsega naslednje objekte: Večnamensko 

športno dvorano, telovadnico OŠ Kajetana Koviča Radenci, Zunanja igrišča pri OŠ Kajetana 

Koviča Radenci, Športno rekreacijski center Slatina, Zunanja športna igrišča pri OŠ Kapela. 

Poleg tega so v občini Radenci tudi  vaška športna igrišča (Radenci, Kapelski Vrh, Hrastje 

Mota, Šratovci in Murščak), ki so bodisi občinska ali v lasti krajevnih skupnosti.  

 

3.3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja 

(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 

usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali 

izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih 

organih NPŠZ. Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov za področje športa 

se ne krijejo iz proračuna občine. 
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3.4 ORGANIZIRANOST V  ŠPORTU 

 

Delovanje športnih društev in zveze 

- Sofinancira se delovanje društev, ki so interesna in prostovoljna združenja občanov, 

kjer le-ti s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in predstavljajo temelj 

slovenskega organiziranega športa.  

 

Delovanje javnega Zavoda za turizem in šport Radenci se financira iz druge 

proračunske postavke. 

 

3.5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 

okolja. Imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje 

športne kulture. 

  

Proračunska sredstva namenjena prireditvam na območju občine Radenci se razdelijo na 

podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev na območju 

Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2008, 20/2015). 

 

4. FINANČNI NAČRT LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 

2018 

Iz proračuna Občine Radenci se za proračunsko leto 2018 zagotovijo sredstva: 

 

Konto  04156   Šport v društvih 

postavka  41200070  Sredstva za športna društva iz razpisa, v vrednosti 31.500 €  

postavka 41200071  Sredstva za športne prireditve iz razpisa, v vrednosti 10.000 €. 

 

Skupna višina zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti športa v letu 

2018  znaša 41.500 EUR. 

 

Za sofinanciranje Športa v društvih je namenjeno 31.500 EUR in se izvajalcem športa razdeli 

na podlagi veljavnega pravilnika ter ustrezne in popolne prijave na redni letni javni razpis. 

Razpoložljiva proračunska sredstva se delijo po kriterijih in merilih v skladu z veljavnim 

pravilnikom. 

 

Osnova za razpis, vrednotenje ter delitev sredstev je Pravilnik za vrednotenje športnih 

programov v Občini Radenci in spremembami (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/11, 20/15). 

 

Sofinanciranje Športnih prireditev na območju Občine Radenci pa poteka v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju prireditev na območju Občine Radenci s spremembami (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 6/08, 20/15). Za ta namen je v proračunu namenjenih 10.000,00 EUR. 
 

Natančno razporeditev finančnih sredstev po segmentih športa bo opravljena po prejetih 

vlogah za sofinanciranje LPŠ za leto 2018. 
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Izvajalce letnega programa v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti, na 

podlagi javnega razpisa.  

 

5. POSEBNE DOLOČBE 

Občina Radenci lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2018 tistim izvajalcem, pri 

katerih se na osnovi poročila oz. izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh 

obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2017.  

 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene, 

najkasneje do 31. 12. 2018.  

 

6. VELJAVNOST IN UPORABA 

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Radenci za leto 2018 ter Pravilnika o 

sofinanciranju programov športa v občini Radenci bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje 

programov športa v Občini Radenci za leto 2018. LPŠ predstavlja tudi smernico za nadaljnji 

razvoj športa.  

 

LPŠ se objavi na spletni strani Občine Radenci in Zavoda za turizem in šport Radenci, velja 

pa takoj po sprejemu na Občinskem svetu Občine Radenci. 

 

                Janez Rihtarič 

                                                                                             Župan Občine Radenci 

 

 

Številka: 4100-0006/2017 

Radenci, 7.2.2018 


