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Letni program športa v Občini Radenci za leto 2022
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2022
Datum sprejema:
03.02.2022
Datum objave:
04.02.2022
Datum začetka veljavnosti: 05.02.2022
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 4. člena Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 21/19, 45/20) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na 27. redni seji, dne 3.2.2022, na podlagi Odloka o
spremembi Odloka o Proračunu za leto 2022, potrdil naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI RADENCI ZA LETO 2022
V proračunu Občine Radenci za leto 2022 so za izvajanje področij in programov športa zagotovljena
sredstva za naslednje namene:
Postavka 04156 Šport v društvih
Konto 41200070 Sredstva za športna društva iz razpisa
Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2022 znaša 70.000,00 EUR.
1. Za sofinanciranje programov in področij športa, ki jih izvajajo izvajalci letnega programa športa je
namenjeno 60.000,00 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) 80 % razpoložljivih sredstev, oziroma 48.000,00 EUR, je namenjenih za sofinanciranje programov
športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in za sofinanciranje
programov kakovostnega športa.
b) 20 % razpoložljivih sredstev, oziroma 12.000,00 EUR, pa je namenjenih za sofinanciranje
programov športne rekreacije in športa invalidov ter za šport starejših.
c) 10.000,00 EUR je namenjenih za športne prireditve. Sredstva so zagotovljena na postavki - 01030
(Prireditve), konto- 41200086 (Transferi društvom, dodeljeni na podlagi razpisa).
2. Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednji način:
a) sredstva za izvedbo športnih programov, za razvojne dejavnosti, za organiziranost v športu - 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: 431-0021/2022-1
Datum: 4.2.2022
Občina Radenci
Roman Leljak, župan
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