Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 6. člena
Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni
vestnik občine Mengeš, št. 1/17) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ____. seji, dne______ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021
1. člen
(vsebina)
Občina Mengeš (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti in razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter v skladu s Pravilnikom o postopku in
merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/17, v nadaljevanju: Pravilnik) z Letnim programom športa v občini Mengeš za leto 2021 (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 3. člena Pravilnika in hkrati izpolnjujejo
vse pogoje iz 4. člena Pravilnika.

3. člen
(športni programi in področja)
V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja:
 ŠPORTNI PROGRAMI:
o Programi v zavodih VIZ (ŠVOM-VIZ):
o
promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja.
o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
o
celoletni športni programi otrok in mladine (ŠV-PRO): do 6, do 15 in do 19 let,
o
celoletni pripravljalni programi (ŠV-PRI): U/6/7, U-8/9 in U-10/11.
o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
o
celoletni tekmovalni programi: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19 let,
o
dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega
razreda.
o Kakovostni in vrhunski šport (KŠ/VŠ):
o
celoletni tekmovalni programi odraslih.
o
dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).
o
dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega razreda (MR).
o Športna rekreacija (RE):
o
celoletni športnorekreativni programi odraslih
o Šport starejših (ŠSTA):
o
celoletni športnorekreativni programi starejših.
 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
o Vzdrževanje in materialni stroški: Športna dvorana Mengeš,





o Redno vzdrževanje športnih ploščadi: Loka pri Mengšu, Topole...
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 Športne prireditve občinskega, regionalnega, državnega pomena in udeležba športnikov na
MT.
4. člen
(posebna določila LPŠ: obseg športnih programov)

Z LPŠ se upoštevajo naslednja posebna določila:
 ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN: v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna:
 ŠV-PRO: največ po dva (2) programa v starostnih skupinah: do 5/6, do 15 in do 19 let,
 ŠV-PRI: največ po dva (2) programa v starostnih skupinah: U-6/7, U-8/9 in U-10/11,
 ŠV-USM: en (1) program v starostnih skupinah: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19,
 KŠ: največ en (1) program,
 RE: največ pet (5) programov,
 ŠSTA: največ dva (2) programa.
 RAZVOJNE DEJAVNOSTI: pri izpopolnjevanju strokovnega kadra se vsakemu izvajalcu prizna:
 največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v 2021 priznanih popolnih
vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev
vodniških in/ali trenerskih licenc, ki so bili izvedeni v letu 2020).
 ŠPORTNE PRIREDITVE IN UDELEŽBA ŠPORTNIKOV NA MT: vsakemu izvajalcu se prizna največ:
 tri (3) športne in/ali rekreacijske prireditve,
 dva (2) udeleženca mednarodnih tekmovanj (isti tekmovalec se upošteva samo enkrat).
 RAZVRŠČANJE ŠPORTIH PANOG, PROGRAMOV IN IZVAJALCEV LPŠ SE V 2021 NE VREDNOTI.
 ČE ŠPORTNE PROGRAME PRIJAVLJA PRIJAVITELJ, KI NI REGISTRIRAN V SKLADU Z ZAKONOM O
DRUŠTVIH (ZDru-1) ALI DRUGEM ZAKONSKEM PREDPISU, KI UREJA NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE, SE
PRI VREDNOTENJU PRIJAVLJENIH PROGRAMOV UPOŠTEVA KOREKCIJSKI FAKTOR (k. f. = 0,200).
5. člen
(višina sredstev občinskega proračuna)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Mengeš za leto 2021 (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 9/20), in sicer:
2021

ŠV-VIZ
ŠV-PRO
ŠVUSM
KŠ/VŠ
RE
ŠSTA

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA

p. p.

promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja
celoletni prostočasni športni programi
celoletni tekmovalni programi in programi kategoriziranih
športnikov (MLR, PR)
celoletni tekmovalni programi in programi kategoriziranih
športnikov (DR, MR)
celoletni netekmovalni programi odraslih
celoletni netekmovalni programi starejših

18029

18013

8.000,00 € 10,26%
3.500,00 € 4,49%

v%
(abs.)
4,26%
1,86%

35.000,00 € 44,87%

18,62%

sredstva

v%

7.000,00 €

8,97%

3,72%

6.000,00 €
1.000,00 €

7,69%
1,28%

3,19%
0,53%

RAZVOJ izpopolnjevanje v športu
ORG delovanje športnih društev
PRIR športne prireditve in udeležba na mednarodnih tekmovanjih
PODROČJA ŠPORTA SOFINANCIRANA Z JAVNIM RAZPISOM (p. p. 18013
SKUPAJ):
RAZVOJ strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ

1.500,00 €
7.700,00 €
6.500,00 €

1,92%
9,87%
8,33%

0,80%
4,10%
3,46%

68.200,00 € 87,44%

36,28%

1.800,00 € 2,31%
0,96%
78.000,00 € 100,00% 41,49%
2021
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
p. p.
v%
sredstva
v%
(abs.)
OBJEKTI Športna dvorana Mengeš: vzdrževanje in materialni stroški
16025 90.000,00 € 81,82% 47,87%
OBJEKTI redno vzdrževanje športnih ploščadi: Loka pri Mengšu, Topole
16031 20.000,00 € 18,18% 10,64%
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI:
110.000,00 € 100,00% 58,51%
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
188.000,00 €
100,00%
6. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ bo občinska uprava v skladu s Pravilnikom izvedla javni razpis za sofinanciranje
LPŠ.
7. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev javnega razpisa)
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. 18013)
prerazporedi na tista razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ.
9. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ, se uporabljajo določila Pravilnika.
10. člen
(uveljavitev LPŠ)
Ta LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum :
Franc JERIČ
župan

