Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/18), 4. člena Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci in 15. člena
Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine
Radenci na 13. redni seji dne 10. 3. 2020 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2020
V proračunu Občine Radenci za leto 2020 so za izvajanje področij in programov športa
zagotovljena sredstva za naslednje namene:
Postavka 04156 Šport v društvih
Konto
42100070 sredstva za športna društva
Konto
41200071 sredstva za športne prireditve
Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2020 znaša 75.200,00 EUR.
1. Za sofinanciranje programov in področij športa, ki jih izvajajo izvajalci letnega programa
športa je namenjeno 29.200,00 EUR, ki se bodo izvajalcem letnega programa športa razdelili
na podlagi sprejetega Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Radenci
po naslednjih strukturi:
a) do 80 % razpoložljivih sredstev, oziroma 23.400,00 EUR, je namenjenih za
sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in za sofinanciranje programov kakovostnega športa.
b) do 20 % razpoložljivih sredstev, oziroma 5.800,00 EUR, pa je namenjenih za
sofinanciranje programov športne rekreacije in športa invalidov.
2. Za sofinanciranje športnih prireditev je namenjenih 16.000,00 EUR.
3. V skladu s 4. členom Odloka LPŠ se z letnim programom športa v občini Radenci v letu 2020
upošteva naslednje posebno določilo: do 40 % vseh sredstev za sofinanciranje programov in
področij športa v višini 30.000,00 EUR je namenjenih kot športni dodatek za sofinanciranje
posebnih dosežkov in drugih potreb izvajalcev letnega programa športa. Delitev teh sredstev
odobri župan na podlagi vloge posameznega izvajalca letnega programa športa in na podlagi
predloga Odbora za šport in turizem.
4.

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
a) sredstva za izvedbo športnih programov, za razvojne dejavnosti, za organiziranost v
športu in športne prireditve lokalnega pomena - na osnovi izvedbe javnega razpisa in
pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
b) sredstva za športne prireditve v občini - na osnovi izvedbe javnega razpisa in podpisane
pogodbe z izvajalci prireditev.

Osnova za javni razpis, vrednotenje in delitev sredstev za sofinanciranje letnega programa športa
je Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Radenci.

Obrazložitev:
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/18) občinski svet za
izvajanje programov športa v Občini Radenci sprejme letni program športa (v nadaljevanju:
LPŠ), ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v letu 2020 in obseg javnih
sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, pri čemer upošteva strukturo in prednostne
naloge, opredeljene v nacionalnem programu športa.
Namen sprejetja tega dokumenta je, da se prikažejo sredstva, ki se iz proračuna Občine Radenci
namenijo za šport in da se postavka 04156 – Šport v društvih razdela po vsebinah in strokovnih
ter razvojnih nalogah. Tako pripravljen dokument služi občinski upravi za pripravo javnega
razpisa za izbor in sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa.
Ker so merila in pogoji za vrednotenje letnega programa športa v občini Radenci sestavni del
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci, je bilo
izoblikovano stališče, da se v predlog LPŠ občine Radenci za leto 2020 vključi posebno določilo,
ki ima podlago v 4. členu omenjenega odloka, kjer je v drugem odstavku med drugim zapisano:
»Za posebne dosežke in potrebe športnih društev, posameznikov in drugih potreb na
področjih/programih športa se v letnem proračunu nameni del sredstev namenjenih za izvajanje
področij/programov športa v občini Radenci. Župan odobri porabo in razdelitev sredstev na
predlog resornega odbora oziroma komisije.«
Zaključek:
Predlog LPŠ Občine Radenci za leto 2020 je smiselno pripravljen s strukturno razdelitvijo
sredstev za športne vsebine na podlagi zgoraj navedenih odločitev.
Občina Radenci bo objavila javni razpis za sofinanciranje LPŠ za leto 2020 v višini 45.200 € in
sicer:
 29.200 € za programe LPŠ od tega je 80 % sredstev v višini 23.400 EUR namenjenih za
sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport in za sofinanciranje programov kakovostnega športa; 20 % sredstev v
višini 5.800 EUR pa je namenjenih za sofinanciranje programov športne rekreacije in
športa invalidov,
 16.000 € za športne prireditve.
Ostala sredstva v višini 30.000 € pa bodo razdeljena po sklepu župana po predhodnem predlogu
Odbora za šport in turizem.
Odbor za šport in turizem občine Radenci je na 11. redni seji dne 9. 3. 2020 sprejel sklep, da se
Letni program športa v občini Radenci za leto 2020 sprejme, Občinskemu svetu Občine Radenci
pa predlaga, da o LPŠ v občini Radenci za leto 2020 razpravlja in ga sprejme.
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