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PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 9/2017) in 16. člena Statuta Občine
Lenart ( MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017 ), se sprejme predlog Letnega programa športa
v Občini Lenart za leto 2020, kot je predložen.

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Lenart (MUV, št. 9/2017) in 16. člena Statuta Občine
Lenart ( MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017 ), je Občinski svet Občine Lenart na
__________ redni seji, dne _________________ 2020 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LENART
ZA LETO 2020

Občina Lenart z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2020
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje
tega programa ter obseg sredstev, ki so v ta namen zagotovljena v proračunu občine.
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji se izvaja na podlagi uresničevanja javnega
interesa v športu na državni in na lokalni ravni ter sofinanciranja iz javnih sredstev proračuna
države in iz sredstev lokalnih skupnosti, skladno s 3. členom Zakona o športu. Izvajanje
nacionalnega programa športa se določi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za
šport, skladno s 6. členom Zakona o športu in letnim programom športa, ki ga na lokalni ravni
sprejme občinski svet, kot to določa 9. člen Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Lenart (MUV, št. 9/2017).
Upoštevaje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Lenart za
leto 2020 naslednje usmeritve:
- z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj
športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev,
- posebna pozornost se bo namenjala tekmovalnim in interesnim programom za otroke,
mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa
in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov,
- izvajalcem športnih programov, ki so nosilci športnega življenja v občini bomo
pomagali čim bolj uresničiti njihove zastavljene cilje.
Izvajalci programa športa so po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Lenart:
- športna društva in klubi,
- zveza športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Lenart.
S sredstvi občinskega proračuna Občine Lenart za leto 2020 bi se naj uresničeval javni interes
v športu na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
in obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, zlasti na področju:
- interesne športne vzgoje otrok in mladine,
- športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športne dejavnosti študentov,
- kakovostnega športa,

vrhunskega športa,
športne rekreacije,
športa invalidov,
športa starejših,
šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, izgradnje in vzdrževanja javnih športnih
objektov,
delovanja in programov zveze športnih društev,
informatike v športu,
znanstveno- raziskovalne dejavnosti v športu,
informiranja o športu v medijih,
založniške dejavnosti v športu,
propagandne dejavnosti v športu,
razvojno raziskovalne dejavnosti, meritev, analiz in svetovanja,
eksperimentalnih programov v športu,
mednarodne dejavnosti v športu.

-

Občina Lenart bo v letu 2020 za izvedbo letnega programa športa namenila skupaj
208.498,00 EUR.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport v občini se bodo v okviru proračunskih postavk
namenjala za naslednje namene:
1. Za pokrivanje stroškov zunanjih športnih objektov, v skupni višini 23.500,00 EUR:
Sredstva za te namene se bodo namenjala za pokrivanje stroškov vzdrževanja zunanjih
športnih igrišč v Voličini in Selcah, v skupni višini 3.500,00 EUR in ŠRC Polene v
Lenartu v višini 20.000,00 EUR (košnje trave, voda, električna energija za razsvetljavo,
čiščenje, odvoz smeti, ipd.), ter za intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih
objektih in napravah.
2. Za dejavnost športnih društev oz. klubov, v skupni višini 29.060,00 EUR :
Sredstva za te namene se bodo upravičencem podelila na podlagi izvedenega Javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini
Lenart za leto 2020 in sklenjenih letnih pogodb z izvajalci športnih programov.
3. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške športne dvorane v Lenartu in v
Voličini - za namene popoldanskega športnega programa izvenšolskih športnih
aktivnosti, v skupni višini 51.086,00 EUR in sicer za naslednje namene :
-

18.986,00 EUR za plačo upravitelja športne dvorane v Lenartu,
7.155,00 EUR za sofinanciranje ( pokrivanje razlike ) plače upravitelja telovadnice
v Voličini,
10.800,00 EUR za čiščenje športne dvorane v Lenartu,
8.700,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov športne dvorane v Lenartu (voda,
elektrika, ogrevanje),
5.445,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov telovadnice v Voličini (voda,
elektrika, ogrevanje).

4. Za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, v skupni
višini 104.852,00 EUR in sicer za naslednje namene:
-

5.000,00 EUR za izdelavo projektnih podlag (idejne zasnove, idejnega projekta, …) za
načrtovanje bodočih športnih objektov in naprav na ŠRC Polena,

-

37.716,00EUR za projekt »Lenart se igra« po katerem se bo izvedla preplastitev
obstoječega asfaltnega igrišča z umetno maso v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v
Lenartu, skupne površine 949 m2, na katerem se bo lahko igrala košarka, mali
nogomet, odbojka, badminton in izvajale tudi druge športne aktivnosti. S tem
projektom se je Občina Lenart prijavila na 3. javni poziv LAS Ovtar Slovenskih
goric, sklad EKSRP in pričakuje sofinanciranje v višini 25.868,00 EUR, preostala
sredstva pa bo zagotovil proračun občine (10.727,00 EUR) in domači partnerji
(1.121,00 EUR).

-

4.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za objekt slačilnic s klubskimi
prostori, ki bo umeščen ob športnih igriščih v Voličini. Izvedba objekta je po načrtu
razvojnih programov predvidena v letih 2021 in 2022.

-

58.136,00 EUR za projekt »Polena za vse generacije« po katerem se bo omogočilo
postavitev motoričnih igral na ŠRC Polena na površini 85 m2 in zajema dobavo in
montažo 26 kosov različnih lesenih motoričnih igral (orodij) v vrednosti 20.642,40
EUR. S tem projektom se je Občina Lenart prijavila na 2. javni poziv LAS Ovtar
Slovenskih goric, sklad ESRR. Večji del sredstev navedenega projekta pa bo
namenjen posodobitvi razsvetljave na ŠRC Polena in delu naselja, ki gravitira na
Poleno. Za oba projekta se pričakuje sofinanciranje v višini 39.853,00 EUR,
preostala sredstva pa bo zagotovil proračun občine (17.540,00 EUR) in domači
partnerji (743,00 EUR).

ŽUPAN
mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
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OBRAZLOŽITEV:
Področje delovanja športa opredeljuje Zakon o športu in Nacionalni program športa v
Republiki Sloveniji.
Lokalne skupnosti so na podlagi 13. člena Zakona o športu, dolžne sprejeti letni program
športa na lokalni ravni, ki v bistvu pomeni podrobnejšo obrazložitev posameznih
proračunskih postavk sprejetega proračuna za področje športa v posameznem proračunskem
letu v občini.
Predlog letnega programa športa v Občini Lenart pripravi strokovna služba občinske uprave
(8. člen Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart), nato ga
obravnava in sprejme občinski svet. Po sprejemu letnega programa športa, Občina Lenart
objavi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Občini
Lenart.
Komisija (tri članska) za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo imenuje župan občine, na
podlagi podanih pisnih prijav na javni razpis, preveri upravičenost prijaviteljev za
sofinanciranje letnih programov športa iz javnih sredstev ter ovrednoti in točkuje predlagane
športne programe po merilih za vrednotenje športnih programov, ki so določena v Pravilniku
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Lenart. Na podlagi točkovanja in znanih
sredstev za sofinanciranje, komisija za vodenje postopka javnega razpisa pripravi predlog za
razdelitev sredstev posameznim izvajalcem, ki ga s sklepi za sofinanciranje programa športa
izda občinska uprava in ga prejmejo vsi vlagatelji na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju.

