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Številka: 032-13/2020(0106)-4 
Datum: 6. julij 2020   

OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
Zadeva:   LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2020  
 
 
Namen:  Obravnava in sprejem sklepa 
 
Faza: Predlog 
 
Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) 
 
 

Predlagatelj: Župan Franc Vovk 
  
 
Obrazložitev: Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto 

določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z 
letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se 
zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in 
prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 

 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice sprejeme Letni program športa v Občini 

Dolenjske Toplice za leto 2020. 
 
 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Letni program športa za leto 2020 - predlog 
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PREDLOG  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji         redni seji dne,     2020 sprejel 

  
L E T N I     P R O G R A M 

    športa v Občini Dolenjske Toplice za leto 2020 
 
Letni program športa v Občini Dolenjske Toplice zagotavlja, da bo Občina Dolenjske Toplice iz občinskega 
proračuna izvajalcem športnih programov v letu 2020 namenila 25.840,76 EUR za izvajanje programov 
športa.  
 
V letnem programu športa za leto 2020 se sofinancirajo naslednje vsebine:  

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 9.440,76 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

5.800,00 

3. Kakovostni in vrhunski šport 4.000,00 

4. Športne prireditve  2.000,00 

5. Športna rekreacija in šport starejših 2.400,00 

6. Delovanje športnih društev 2.000,00 

7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu 

200,00 

Sredstva pod zaporedno št. 1 (postavka proračuna 18026, konto 412000) v višini 440,76 € letno so 
namenjena za koordinacijo interesnih programov športa na področni ravni (šolska športna tekmovanja). Z 
izvajalcem (Zavod Novo mesto) se sklene pogodba. 
Sredstva pod zaporedno št. 5 v višini 400,00 € letno (postavka proračuna 18025, konto 411999) so 
namenjena za sofinanciranje najemnine prostora za rekreativno vadbo starejših in se izplačujejo na osnovi 
sklenjene pogodbe za najem prostorov, kjer se izvaja vadba. 
 
Ostala sredstva v višini 25.000,00 € (postavka proračuna 18027, konto 412000) se dodelijo na osnovi 
izvedenega javnega razpisa v skladu odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske 
Toplice. Programi se točkovno vrednotijo. Vrednost točke je za posamezne vsebine različna, odvisno od 
skupnega števila točk za posamezno vsebino letnega programa športa. Komisija, ki vodi postopek razpisa, 
lahko županu z utemeljitvijo predlaga prerazporeditev sredstev med posameznimi vsebinami letnega 
programa športa. Z izbranimi izvajalci programov športa se sklene pogodba.  
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