PREDLOG
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/18-ZNOrg in 82/20), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 5.
člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona št. 3/2020, z dne 15. 5. 2020; v nadaljevanju: Odlok) in 18. člena Statuta Občine Gornja
Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, številka 1/2015 z dne 15. 10. 2015) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji ___. redni seji dne _____ 2021 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2021
1. VSEBINA
Občina Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti in razpoložljivimi sredstvi
proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini
Gornja Radgona za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
• vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
• višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
• način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
2. PROGRAMI IN PODROČJE ŠPORTA
V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
o promocijski športni program Naučimo se plavati (NSP),
o šolska športna tekmovanja (ŠŠT).
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
o celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15, do 19 let (ŠV-PRO),
o celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10 in U-11 (ŠV-PRI),
o pilotski projekt: nogomet za dekleta.
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
o celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, 14/15, U-16/17 in U-18/19,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR)
razreda.
• Kakovostni šport (KŠ):
o celoletni tekmovalni programi odraslih,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda.
• Športna rekreacija (RE):
o celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
• Šport starejših (ŠSta):
o celoletni športnorekreativni programi za starejše.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
• upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate,
• tekoče vzdrževanje športne opreme na zunanjih športnih objektih in površinah,
• tekoče vzdrževanje telovadnice Partizan,
• izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona,
• subvencioniranje uporabe športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
• strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
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ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• delovanje športnih društev in zvez.
Obseg sofinanciranja programov in področij športa je določen s Pogoji in merili, ki so sestavni del Odloka.
3. VIŠINA PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021,
in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI/PODROČJA: JAVNI RAZPIS
ŠV-VIZ
ŠV-VIZ
ŠV-PRO
ŠV-PRI
ŠV-USM

p. p.

2021
sredstva

v%

pomocijski programi: NSP
šolska športna tekmovanja: ŠŠT
celoletni prostočasni programi
celoletni pripravljalni programi U-6 do U-11

2.400,00 €
2.900,00 €
10.400,00 €

2,29%
2,76%

0,07%
0,09%

9,91%

0,32%

celoletni tekmovalni programi U-12/13 do U-18/19

15.490,00 €

14,75%

0,47%

4.200,00 €

4,00%

0,13%

5.200,00 €

4,95%

0,16%

8,67%
22,38%
6,76%

0,28%
0,72%

23,53%

0,75%

105.000,00 € 100,00%

3,20%

OBJEKTI

tekmovalni programi KŠ In kategorizirani DR
celoletni športnorekreativni programi odraslih
celoletni športnorekreativni programi starejših
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov
subvencioniranje uporabe športnih objektov

RAZVOJ

usposabljanje in izpopolnjevanje v športu

9.100,00 €
23.500,00 €
7.100,00 €

delovanje športnih društev in zvez

24.710,00 €

KŠ
RE
ŠSTA
OBJEKTI

DELOVANJE

180562

SKUPAJ SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA:
DRUGA PODROČJA ŠPORTA
ŠV-PRO
OBJEKTI
OBJEKTI
OBJEKTI
OBJEKTI
RAZVOJ

p. p.

pilotski projekt: nogomet za dekleta
upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate
tekoče vzdrževanje športne opreme zunanjih objektov
tekoče vzdrževanje telovadnice Partizan
izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa

v %(abs.)

180600
180563
180591
180592
180597
180601

SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA:
SKUPAJ SREDSTVA LPŠ 2021:

0,21%

2021
sredstva

5.000,00 €
77.073,00 €
4.000,00 €
26.500,00 €
3.059.139,94 €
2.800,00 €
3.174.512,94 €
3.279.512,94 €

v%

0,16%
2,43%
0,13%
0,83%
96,36%
0,09%
100%

v %(abs.)

0,15%
2,35%
0,12%
0,81%
93,28%
0,09%
96,80%
100,00%

4. NAČINI ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
• sredstva za izvedbo športnih programov in področij (p. p.: 180562):
§ na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
• sredstva za projekte, razvoj in športne objekte in površine za šport v naravi (p. p.: 180563, 180597,
180591, 180592, 180600, 180601)
§ na načine, ki jih predpisujejo drugi ustrezni akti glede izvajanja investicij (izven Odloka, ki ureja
področje LPŠ), na osnovi programa vlaganj v javno športno infrastrukturo in potreb pokrivanja
obratovalnih stroškov športnih objektov.
5. MNENJE K PREDLOGU LPŠ
Športna zveza Gornja Radgona in Komisija za šport sta na podlagi 5. in 6. člena Odloka podali pozitivno
mnenje k predlogu LPŠ.
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6. JAVNI RAZPIS
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2021. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na
osnovi pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del Odloka in so kot čistopis sestavni del
javnega razpisa.
7. MOŽNOSTI PRERAZPOREDITVE SREDSTEV JR
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je število prijav na
posameznih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (p. p.: 180562)
prerazporedi na tista razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. SPREMEMBE LPŠ
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2021.
9. VELJAVNOST LPŠ
LPŠ 2021 v občini Gornja Radgona začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona.
Številka: 671-1/2021-U113
Datum: __________ 2021
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem LPŠ za leto 2021
Sprejem in potrditev LPŠ zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti,
kot to določa 5. člen Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Gornja Radgona. S
sprejemom LPŠ za leto 2021 se Občina Gornja Radgona zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu
na lokalnem nivoju, kot to določa veljani Zakon o športu (ZŠpo-1).
Sprejeti Odlok o proračunu za tekoče leto in LPŠ predstavljata osnovo, da Občina v svojem uradnem glasilu
najavi javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa, besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo
pa objavi na svoji spletni strani.
Na podlagi 5. člena Odloka se v LPŠ določi športne programe in področja, ki se sofinancirajo v koledarskem
letu, vrsto in obseg programov ter višino zagotovljenih proračunskih sredstev. Z Odlokom so določeni
pogoji in merila za vrednotenje programov in področij, ki se bodo upoštevali pri strokovni obdelavi na JR
prijavljenih vlog. Čistopis pogojev in meril za vrednotenje je hkrati sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Cilji:
Cilji letnega programa športa za leto 2021 so:
• izvajanje določil ZŠpo-1, prednostnih nalog Nacionalnega programa športa v RS in izvrševanje Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa v občini Gornja Radgona,
• spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini,
• uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov in področij z dejanskimi zmožnostmi
občinskega proračuna za potrebe športa.
3. Finančne in druge posledice:
V občinskem proračunu je lokalna skupnost že do sedaj namenjala finančna sredstva za programe in
področja športa in rekreacije. Letni program športa predstavlja najpomembnejši letni dokument občine na
področju športa.
4. Predlog
Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave. Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne
športne družbe v postopku priprave predloga LPŠ sodelujeta Komisija za šport, imenovana s strani župana
in športna zveza, ustanovljena na območju občine, ki k predlogu LPŠ podata mnenje.
Občina Gornja Radgona je Komisijo za šport in Športno zvezo Gornja Radgona pisno pozvala k podaji
mnenja k predlogu LPŠ. Na podlagi poziva sta Komisija za šport in Športna zveza Gornja Radgona podali
pozitivno mnenje k predlogu LPŠ z nekaterimi predlaganimi dopolnitvami in razmišljanji.
Občina Gornja Radgona v proračunskem letu 2021 za izvajanje programov športa (iz proračunske postavke
180562), zagotavlja sredstva v višini 105.000,00 EUR.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlagani Letni program športa v občini
Gornja Radgona za leto 2021 obravnava in sprejme.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona za
leto 2021.
Gornja Radgona, april 2021
Pripravila:
Aleskandra PINTARIČ ZAMUDA, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.
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