predlog
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb), 5.
člena Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 9/21) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji ____ redni seji, dne______, sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2022
1. člen
(vsebina)
Občina Mengeš (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 Mengeš za
leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
 vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna ter
 višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja.
2. člen
(izvajalci LPŠ)
Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka o sofinanciranju
letnega progama športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/21; v nadaljevanju:
Odlok), ki hkrati izpolnjujejo pogoje iz 9. člena Odloka.
3. člen
(športni programi in področja)
V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
 ŠPORTNI PROGRAMI:
o Programi v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
o
športni programi v zavodih vzgoje in izobraževanja.
o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
o
prostočasni športni programi otrok in mladine (ŠV-PRO): do 6 in 7 do 19 let,
o
pripravljalni športni programi otrok (ŠV-PRI): U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12.
o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
o
tekmovalni športni programi otrok in mladine: U-13, U-15, U-17, U-19,
o
športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega
(PR) razreda.
o Kakovostni in vrhunski šport (KŠ/VŠ):
o
tekmovalni športni programi odraslih,
o
športni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR),
o
športni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega
(SR) in olimpijskega (OR) razreda.
o Športna rekreacija (RE):
o
športnorekreativni programi odraslih.
o Šport starejših (ŠSTA):
o
športnorekreativni programi starejših.
 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
o Športni objekti: subvencioniranje uporabe,





o Športni objekti v lasti občine: sofinanciranje stroškov obratovanja in vzdrževanja,
o Športna dvorana Mengeš: upravljanje in vzdrževanje,
o Športne ploščadi Loka pri Mengšu, Topole: redno vzdrževanje.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov: programi za pridobitev/potrditev trenerskih licenc,
o Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
o Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
o Prednostne športne prireditve,
o Druge športne prireditve občinskega, regionalnega in državnega pomena.
4. člen
(višina sredstev občinskega proračuna)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mengeš za leto 2022 (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št.: 9/20, 8/21 in 1/22), in sicer:
2022
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p. p.
sredstva
v%
v % abs.
ŠV-PRO prostočasni programi otrok in mladine
4.000,00 € 5,87%
2,13%
ŠV-PRI pripravljalni programi otrok
ŠVtekmovalni programi otrok in mladine
27.000,00 € 39,59% 14,36%
USM
KŠ
tekmovalni programi odraslih
3.000,00 € 4,40%
1,60%
VŠ
dodatni programi vrhunskih športnikov
800,00 € 1,17%
0,43%
RE
rekreativni programi odraslih
3.000,00 € 4,40%
1,60%
ŠSTA rekreativni programi starejših
18013
500,00 € 0,73%
0,27%
OBJEKTI uporaba športnih objektov
6.000,00 € 8,80%
3,19%
obratovanje in vzdrževanje javnih športni
OBJEKTI
14.000,00 € 20,53% 7,45%
objektov
RAZVOJ izpopolnjevanje v športu
500,00 € 0,73%
0,27%
ORG delovanje športnih društev
5.900,00 € 8,65%
3,14%
PRIR prednostne športne prireditve
2.000,00 € 2,93%
1,06%
PRIR druge športne prireditve
1.500,00 € 2,20%
0,80%
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA: JAVNI RAZPIS 2022
68.200,00 € 100,00% 36,28%
ŠV-VIZ športni programi v zavodih VIZ
18029
8.000,00 € 11,73% 4,26%
strokovna in informacijska podpora upravljanju
RAZVOJ
18013
1.800,00 € 2,64%
0,96%
športa
športna dvorana Mengeš: upravljanje in
OBJEKTI
16025
90.000,00 € 75,13% 47,87%
vzdrževanje
športne ploščadi (Loka, Topole): redno
OBJEKTI
16031
20.000,00 € 16,69% 10,64%
vzdrževanje
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA: NISO PREDMET JR
119.800,00 € 106,19% 63,72%
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
188.000,00 €
100,00%
5. člen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska uprava v skladu z Odlokom opravila postopke za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ. Vrednotenje prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril iz Odloka.
Izvleček meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev javnega razpisa)
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v razpisnem postopku ugotovi, da je število prijav na posameznih
področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (p.p. 18013) prerazporedi
na tista razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
7. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ.
8. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ, se uporabljajo določila Odloka.
9. člen
(uveljavitev LPŠ)
Ta LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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