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ranje programov športa v občini Šentilj, katerega sestavni del so 
tudi merila za vrednotenje programov športa. Po zaključku oce-
njevanja vlog in določitve predloga sofinanciranja programov, 
bo z vsakim izbranim izvajalcem športnih programov sklenjena 
pogodba o sofinanciranju v občini Šentilj za leto 2020.

Z javnim razpisom za zbiranje predlogov programov, ki se 
bodo sofinancirali s proračunskimi sredstvi, bo zagotovljena mo-
žnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost 
obravnave.

Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom:
-  športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in 

delujejo v občini in imajo sedež v občini Šentilj,
-  zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem v občini,
-zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno-

veljavne programe
-  pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu, in opravljajo nepridobitno dejavnost,
-  zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid zasebnih 

športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opra-
vljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno de-
javnost in imajo stalno prebivališče v Občini Šentilj.

Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinan-
ciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
-  imajo sedež v občini,
-  se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev 

LPŠ,
-  imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu,

-  v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni sku-
pini po tem odloku morajo biti v netekmovalne programe 
(prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgo-
ja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekrea-
cija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani 
občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kako-
vostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa mora biti 
vsaj 70 % udeležencev vadbene skupine (članov društva) 
občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne sofi-
nancira,

-  prijavljene programe izvajajo na območju občine,
-  izvajajo športne programe, ki so predmet javnega razpisa, 

najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur,
-  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno eviden-

co članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) 
ter evidenco o udeležencih programov,

-  občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poro-
čila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih 
ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti 
športa, in sicer najkasneje do 28.2 za preteklo leto.

Sofinancirali se bodo naslednji programi, in sicer v znesku od 
skupne vrednosti sredstev (48.000,00 EUR):

1.  TEKMOVALNI IN NETEKMOVALNI ŠPORT  
32.000,00 EUR in sicer:

- v višini 8.450,00 EUR se sofinancirajo programi, ki jih 
izvajajo zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe in

- v višini 23.550,00 eur programi ostalih izvajalcev LPŠ.
Sofinancirani bodo naslednji tekmovalni in netekmovalni:

506

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 -2023 ter 7. in 16. 
člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/09 in 23/10) in 3. člena 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Šentilj (MUV, št. 27/19) je Občinski svet Občine 
Šentilj na 9. redni seji dne 19. decembra 2019 sprejel naslednji

L E T N I  P R O G R A M 
športa v občini Šentilj za leto 2020

I. UVOD
S tem aktom se določi letni program športa v občini Šentilj 

za leto 2020.
Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja doku-

ment, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo 
v posameznem koledarskem letu, opredeljuje naloge in smerni-
ce, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa ter določa obseg 
javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. 
V njem so zajeti posamezni programi, njihov obseg in potrebna 
finančna sredstva.

Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za ra-
zvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih 
sredstev.

LPŠ za leto 2020 zagotavlja, da Občina Šentilj skladno z 
Spremembami odloka o proračunu Občine Šentilj za leto 2020 
izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih 
sredstev za izvajanje programov športa.

Proračunska sredstva se namenijo sofinanciranju posameznih 
programov in področij športa, ki jih izvajajo izvajalci s sedežem 
v Občini Šentilj. Sredstva se razdelijo preko javnega razpisa, ki 
zagotavlja možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in 
njihovo enakopravno obravnavo.

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega ži-
vljenja in zaradi svojih učinkov pomembno vpliva na družbo. 
Šport združuje ljudi in doseže vsakogar ne glede na starost ali 
socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih dejav-
nosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi 
poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se 
združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.

Občina bo podpirala vse športne panoge, ki že delujejo v ob-
čini, prav tako pa tudi vse športne aktivnosti, ki se na novo izva-
jajo kot formalne in neformalne skupine.

II. ŠPORTNI PROGRAMI, FINANCIRANI PREKO 
JAVNEGA RAZPISA

Skupni obseg sredstev: 48.000,00 EUR
Izvajalce LPŠ v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lo-

kalne skupnosti, na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis, ki 
ga objavi Občinska uprava Občine Šentilj v Uradnem listu RS, 
se lahko prijavijo vsi zainteresirani izvajalci programov športa. 
Podlaga za izbor programov športa je odlok, ki ureja sofinanci-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostoča-
sna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine)

1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport
1.4 Kakovostni šport
1.5 Vrhunski šport
1.6 Šport invalidov
1.7 Športna rekreacija
1.8 Šport starejših
2.  USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVA-

NJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU   
2.000,00 EUR

5.  ŠPORTNE PRIREDITVE   
14.000,00 EUR

Predlagani programi bodo ovrednoteni na podlagi meril iz 
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentilj 
(MUV, št. ……….) in Letnega programa športa v Občini Šentilj 
za leto 2020.

Posamezno področje športa je ovrednoteno kot vsota točk, ki 
so jih na podlagi meril in na javnem razpisu oddanih prijav pre-
jeli izbrani izvajalci LPŠ.

Aktualna vrednost točke za posamezno področje športa se do-
loči tako, da se finančna sredstva za posamezno področje športa 
delijo z vsoto vseh točk, ki so jih za posamezno področje športa 
prejeli izbrani izvajalci LPŠ.

Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo 
priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. V 
pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije 
programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medse-
bojne pravice in obveznosti.

III. VELJAVNOST PROGRAMA
Z dnem uveljavitve tega lokalnega programa športa preneha 

veljati Letni program športa v občini Šentilj za leto 2020, obja-
vljen v MUV št. 7/2019.

Letni program športa začne veljati s 1. januarjem 2020 za leto 
2020.

Številka: 032-2/2018;125 Župan občine Šentilj
Datum: 19. december 2019 mag. Štefan Žvab, s.r.
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