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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 
15. redni seji dne 23. 6. 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

Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2020 znaša 59.200,00 EUR.

1.         Za sofinanciranje programov in področij športa, ki jih izvajajo izvajalci letnega programa 
športa je namenjeno 35.520,00 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 28.416,00 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 7.104,00 EUR, pa je namenjenih za sofinanciranje 
programov športne rekreacije in športa invalidov.

c)    0,00 € za športne prireditve.

2.         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 23.680,00 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.

3.         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.

Številka : 4101-0003/2020

Občina Radenci
Roman Leljak, župan
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