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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 –
Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18.
člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17), je občinski svet
občine Lendava na svoji __________seji dne _________sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet sprejema predlog Programa športa v občini Lendava za leto
2019 v predloženi obliki.
2.
Sklep velja z dnem sprejema.

Priprava
gradiva:

Občinska uprava

Predhodna
obravnava:

Odbor za družbene dejavnosti, mladino in šport
ŠZ Lendava

Povzetek vsebine S programom športa za leto 2019 Občina Lendava uresničuje javni interes
v športu.
gradiva:
Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za
njegovo izvajanje.
Program športa za leto 2019 je usklajen z izvedbenim načrtom, skupna
višina sredstev za sofinanciranje programov športa ostaja enaka lanski
ravni in znaša 180.000,00 EUR.
Povečana pa je višina sredstev namenjenih za ureditev športne
infrastrukture in za ureditev športno rekreacijskega parka pri DSŠ
Lendava ( prijava tudi na Razpis Fundacije za šport).
Pri strukturi izdatkov znotraj programa športa so prav tako upoštevane
usmeritve iz izvedbenega načrta.
Občinskemu svetu se predlaga, da se predlog programa sprejme v
predloženi obliki.

Presoja posledic: Predlog programa je usklajen s proračunom za leto 2019.
Dodatna
obrazložitev:

Sprejeti program je podlaga za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini
in daje podlago za operativno izvedbo tega področja.

Priloga: program
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1.UVOD

V skladu s 13. členom Zakona o športu ter na podlagi Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023, se Občinskemu svetu Občine Lendava predlaga sprejem
Programa športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu
Občine Lendava za ta namen.
Občina Lendava bo v letu 2019, skladno s proračunom, za izvedbo Programa športa zagotovila
razpisna sredstva v višini 180.000,00 EUR ( 79.200,00 EUR za športno vzgojo otrok in mladine,
šport za člane in starejše, 50.000,00 EUR za delovanje športnih društev, 12.600,00 EUR za
delovanje Športne zveze, 18.200,00 EUR za športne vsebine na področju športnih prireditev in
promocije, 20.000,00 EUR za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih
aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava).
Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo Občina Lendava v letu
2019 namenila 296.900,00 EUR ( 91.000,00 EUR za upravljanje in obratovanje športnih objektov,
11.000,00 EUR za ureditev športne infrastrukture, 194.900,00 EUR za ureditev športno
rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava).
Sredstva na posameznih proračunskih postavkah se razporedijo po področjih in programih
letnega programa športa, kar je podrobneje prikazano v nadaljevanju programa.
Pravne podlage za Program športa:
 Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl.
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 –
ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US);
 Zakon o športu (Ur. l. RS. št. 29/17 in 21/18- ZNOrg);
 Nacionalni program športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.);
 pravilnik o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni
list RS, št. 95/99, 11/06, 29/17 – ZŠpo-1 in 11/18);
 pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lendava
(Ur.l. RS, št. _______________);
 proračun Občine Lendava za leto 2019.

2. CILJI PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2019
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa, se
zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: prostočasna športna vzgoja otrok
in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob študijska športna
dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni
šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših, športne prireditve,
šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, delovanje Športne zveze
Lendava, delovanje športnih društev, vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa,

aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava, vzdrževanja športne
infrastrukture in tekočega investicijskega vzdrževanja.
Osnovni cilji Programa športa so:
 vključevanje otrok in mladine v športna društva, v organizirano vadbo in izboljšanje
gibalnih sposobnosti,
 vključevanje občanov v športno rekreacijo in zdrav slog življenja,
 izboljšanje izkoriščenosti športne infrastrukture in dostopnosti le-te za občane,
 učinkovitejše upravljanje s športno infrastrukturo,
 izboljšanje pogojev športnikom za trenažni proces in tekmovanja ter za doseganje
tekmovalnih ciljev,
 promocija športa in zdravega načina življenja občanov,
 širitev športne infrastrukture po principu vključevanja zasebnih vlaganj,
 povezovanje športa in kulture ter opredelitev prioritet v sklopu strategije športa.
Občina Lendava se je priključila mreži »Zdravih mest«, saj želi aktivno sodelovati pri izboljšanju
pogojev za zdravo življenje in dobro počutje občanov. Glede na dodatno širitev športne
infrastrukture želi Občina Lendava povečati izkoriščenost le-te v sodelovanju z DOŠ 1 Lendava in
DSŠ Lendava in bo s sofinanciranjem dodatnih programov podprla še boljšo organiziranost in
skrb za animacijo na teh lokacijah.
3. PREGLED REALIZACIJE IZVAJANJA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2018
V letu 2018 je Občina Lendava na podlagi Razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranja Programa
športa v Občini Lendava za leto 2018, izvedla sofinanciranje v višini 184.330,00 EUR. Razpis je bil
razdeljen v šest sklopov, kjer je sklop A,B,C predstavljal izvajanje nalog iz letnega programa, sklop
D pa je predstavljal projekte na področju izvajanja letnega programa. Na prvih treh sklopih je 40
upravičencev prejelo sofinanciranje v višini 123.330,00 EUR, na sklopu D je skupaj 7 upravičencev
prejelo sofinanciranje v višini 13.000,00 EUR. Za strokovno in organizacijsko podporo športnim
društvom je ŠZ Lendava prejela 16.000,00 EUR ( sklop E), za izvajanje nalog na področju športne
infrastrukture pri DOŠ 1 in DSŠ Lendava, sta dva upravičenca v skladu z razpisom in letnim
programom dela, prejela sofinanciranje v višini 20.000,00 EUR (sklop F), DSŠ Lendava je prejela
sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športne dvorane v višini 12.000,00 EUR.
Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo, je Občina Lendava v letu
2018, porabila 69.661,00 EUR.

3.1 SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORTA V OBDOBJU 2010-2018
IN PLAN 2019 PO NAMENU UPORABE
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Programi športa

136.486

460.184

285.280

175.861

174.629

171.824

192.638

187.341

184.330

180.000

Stroški športne infrastrukture

38.206

78.964

103.798

72.992

59.862

44.944

82.631

67.133

69.661

91.000

Investicije

545.765

120.322

121.551

119.161

118.970

118.839

9.902

0

0

205.900

SKUPAJ

720.457

659.470

510.629

368.014

353.461

335.607

285.171

254.474

253.991

476.900

LETO

4. PROGRAM SOFINANCIRANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN DRUŠTEV
4.1

Vsebine, strokovne in razvojne naloge

4.1.1 Športna vzgoja otrok in mladine
4.1.1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (do 5 let)
 Zlati sonček,
 Ciciban planinec,
 naučimo se plavat in
 športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva ali drugi izvajalci
(Upravičenci: javni vzgojno-izobraževalni zavodi, športna društva in drugi pravni subjekti)
b. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 5 do 15 let)
 Zlati sonček in Krpan,
 Naučimo se plavat,
 drugi 80-urni programi osnovnošolskih otrok,
 program občinskih, medobčinskih in področnih šolskih tekmovanj
(Upravičenci: javni vzgojno-izobraževalni zavodi, športna društva in drugi pravni subjekti)
c. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
 programe lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti,
 drugi 80-urni programi srednješolskih otrok
(Upravičenci: javni vzgojno-izobraževalni zavodi, športna društva in drugi pravni subjekti)
4.1.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
 glede na interes in zmožnosti se vključujejo otroci s posebnimi potrebami
(Upravičenci: javni vzgojno-izobraževalni zavodi, športna društva in drugi pravni subjekti)
b. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
 glede na interes in zmožnosti se vključuje mladina s posebnimi potrebami,
 namenjena je ustrezni skrbi za vključevanje mladine s posebnimi potrebami v vsakdanje
življenje, socialni integraciji
(Upravičenci: javni vzgojno-izobraževalni zavodi, športna društva in drugi pravni subjekti)
4.1.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
a. Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport (od 5 do 15 let)
 interesna športna dejavnost športnih društev (I., II. in III. stopnja)
 kakovostni šport
(Upravičenci: športna društva)
b. Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 20 let)
 interesna športna dejavnost športnih društev (IV. in V. stopnja)
 kakovostni šport

(Upravičenci: športna društva)
Predvidena sredstva sofinanciranja skupaj za SKLOP A skupaj do 45.540,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa.
4.1.2. Ob študijske športne dejavnosti
 programe lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti
4.1.3. Športna rekreacija
 programi vadbe v različnih športnih panogah
 športno rekreativna tekmovanja
4.1.4. Kakovostni šport
 priprave članskih ekip in posameznikov, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do
naslova državnega prvaka
4.1.5. Vrhunski šport
 priprava športnikov s statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda
 do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo kategorizirane športnike v športnih
panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger
4.1.6. Šport invalidov
 namen je v ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji,
razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
4.1.7. Šport starejših (nad 65 let)
 namen je v povečanju športno dejavnih starejših, v ohranjanju telesnega, duševnega in
socialnega zdravja, in spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja skozi šport
Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP B skupaj do 26.460,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa.
Upravičenci: športna društva, Športna zveza in drugi pravni subjekti

Razvojne dejavnosti v športu
4.1.8. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
 za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa
4.1.9. Priznanja športnikov in športnih delavcev
 za pomembne dosežke v mednarodnem športu, organizacijske dosežke, jubileje
4.1.10. Sofinanciranje publikacij
 sofinanciranje tiskanih strokovnih in znanstvenih publikacij.
Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP C skupaj do 7.200,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa.
Upravičenci: Športna zveza

Organiziranost v športu
5.1 Sofinanciranje delovanja športnih društev:
Sredstva sofinanciranja so namenjena za tekoče delovanje športnih društev.
 vsak aktivni član društva s plačano članarino (5 točk)
 vsaka organizirana vadbena skupina v ne tekmovalni dejavnosti (ND)
(200 točk), če vključuje najmanj 10 članov
 vsaka organizirana vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD) (500 točk), če vključuje
najmanj 10 članov
 vsak m2 društvenega prostora (20 točk – korekcijski faktor)
Izvajalcem LPŠ, ki športne programe izvajajo v/na plačljivih športnih objektih, se uporaba športnih
objektov ovrednoti z uporabo korekcijskih faktorjev:
o
o
o

SKUPINA 1: zunanje površine za šport (travnato in asfaltno igrišče, društveni prostor).
SKUPINA 2: zunanje površine za šport (nogometno igrišče, pokrito strelišče…).
SKUPINA 3: pokriti športni objekti (šolska telovadnica, plesna dvorana,…).

ŠPORTNI OBJEKT
korekcijski faktor

skupina 1
0,30

skupina 2
0,70

skupina 3
1,00

Če se športni program izvaja v/na več športnih objektih, se korekcijski faktor izračuna po
proporcionalnih deležih glede na uporabo posameznih objektov do priznanega letnega obsega
vadbe.
Uporabnikom javnih športnih objektov in površin ,ki imajo omogočeno brezplačno uporabo le
teh, se upošteva korekcijski faktor za športni objekt = 0,00.
Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP D skupaj do 50.000,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa
Upravičenci: športna društva in drugi pravni subjekti
5.2 Strokovna in organizacijska podpora pri delovanju športnih društev v Občini Lendava










stroški delovanja ŠZ Lendava,
vodenje evidenc in registrov članstva v športnih društvih in upravljanje z njimi,
informiranje in obveščanje športnih društev, podpora pri izvajanju programov športa,
program strokovnih, organizacijskih in drugih podpornih aktivnosti za športna društva
športna srečanja mladine treh mest ( Varaždin, Zalaegerszeg in Lendava),
mednarodno sodelovanje,
jubilejne nagrade športnim društvom,
skupaj z OKS-ZŠZ organizirati Teden športa v Občini Lendava,
analiziranje in poročanje.

Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP E skupaj do 12.600,00 EUR
Proračunska postavka: 180022 - Sofinanciranje delovanja Športne zveze Lendava
Upravičenec: Športna zveza v sodelovanju s športnimi društvi
Sredstva se razdelijo na podlagi predloženega letnega programa dela, ki mora biti tudi finančno
opredeljen.

Športne prireditve in promocija športa
6.1 Sofinanciranje vsebin na področju športnih prireditev in promocije športa
Sredstva se namenjajo za športne vsebine:
 katerih cilj je predstaviti posamezne športne panoge, hkrati pa jih približati otrokom in
mladini,
 sofinanciranje športnih projektov, ki prispevajo k razvoju športa in njegove uspešnosti ter
konkurenčnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru,
 vrhunske in tradicionalne športne prireditve (mednarodna udeležba, odmev v širšem
prostoru).
Sredstva se dodelijo na podlagi razpisa ter posledično predloženih in potrjenih predlogov, ki bodo
zagotavljali krepitev položaja mladih v občini.
Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP F skupaj do 18.200,00 EUR.
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa
Upravičenci: športna društva in drugi pravni subjekti

Športni objekti in naravne površine za šport
7.1 Strokovna in organizacijska podpora pri izvajanju športno-rekreativnih aktivnostih
na športni infrastrukturi pri DOŠ1 Lendava in DSŠ Lendava
 načrtovanje koriščenja športne infrastrukture, vodenje koledarja aktivnosti ter
zagotavljanje večje dostopnosti za občane v smislu projekta »Zdrava mesta«,
 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi športne rekreacije na teh lokacijah,
 informiranje in obveščanje javnosti o programih in možnostih vključevanja v rekreacijo,
 sodelovanje s športnimi društvi, DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava pri zagotavljanju večje
izkoriščenosti lokacij,
 spremljanje in analiziranje izkoriščenosti športne infrastrukture ter poročanje v smislu
projekta »Zdrava mesta«.
Predvidena sredstva sofinanciranja za SKLOP G skupaj do 20.000,00 EUR
Proračunska postavka: 180003 - Sofinanciranje programov športa
Upravičenci: Pravni subjekti registrirani za športno dejavnost
Sredstva se razdelijo na podlagi predloženega letnega programa dela in ob soglasju DOŠ I
Lendava ali DSŠ Lendava glede izvajanja programov na lokaciji.

7.2 Sofinanciranje in vzdrževanje športne infrastrukture in tekoče investicijsko vzdrževanje
Tekoče investicijsko vzdrževanje se izvaja po posebnem programu režijskega obrata:
Predvidena sredstva sofinanciranja skupaj 296.900,00 EUR
Proračunska postavka 180002 – Stroški upravljanja in obratovanja športnih objektov (do
91.000,00 EUR),

Proračunska postavka 180011 – Stroški ureditve športne infrastrukture (do 11.000,00 EUR),
Proračunska postavka 180054 – Stroški ureditve športno rekreacijskega parka pri DSŠ Lendava
(do 194.900,00 EUR).

8. IZVEDBA PROGRAMA
Občina Lendava si pridržuje pravico prerazporeditve sredstev med posameznimi programi v
primeru, da je taka potreba izkazana in se s prerazporeditvijo doseže večja učinkovitost
posameznih programov.
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog je
po pogojih, kriterijih in normativih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, izražena v točkah.
Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem
proračunu za vsako leto posebej.

Program je bil obravnavan na 1. seji odbora za družbene dejavnosti, mladino in šport dne
18.02.2019.
Mnenje Športne zveze Lendava podano dne 27.02.2019.
Program je sprejel občinski svet na svoji ____. seji dne ________.
Objava programa: spletna stran občine – www.lendava.si.

Številka: 4190-0001/2019
Lendava: _________
Janez MAGYAR
Župan – Polgármester

