OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, Slovenija
T: 02 572-1370, 02 572-1060, F: 02 573-5041
E: obcina@turnisce.si, I: www.obcinaturnisce.si

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 -ZNOrg), 7 . člena Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 61/19) in 18. člena Statuta
Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 22. seji dne 20.01.2022
sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Turnišče za leto 2022
1. člen
(vsebina)
Občina Turnišče (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi
proračuna, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Odloka o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Turnišče (v nadaljevanju: odlok) z Letnim programom športa v Občini
Turnišče (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2022 določi:
- obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij ter
- način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja
2. člen
(izvajalci LPŠ)
Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ, kot so opredeljeni v 3. členu odloka
in hkrati izpolnjujejo vse pogoje iz 4. člena odloka.
3. člen
(športni programi in področja)
V letu 2022 se iz sredstev občinskega proračuna Občine Turnišče sofinancirajo naslednji športni
programi in področja:
Športni programi:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (1.1.)
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.2.)
• Kakovostni šport (1.5.)
• Vrhunski šport (1.6.)
• Športna rekreacija (1.8)
Razvojne dejavnosti v športu:
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (3.1.)
Športne prireditve in promocije športa:
• Športne in druge prireditve (5.1.)
1. člen
(obseg športnih programov in področij)
Športni programi in področja iz 3. člena se vrednotijo in sofinancirajo na osnovi tega odloka ter Meril
in pogojev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 61/19).

2. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Turnišče za leto 2022 in
sicer:
2022

Športni programi in področja
sredstva

v%

v % (abs)

34.500,00

100,00

80,23

1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

1.000,00

2,90

2,33

1.2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport

12.000,00

34,78

27,91

1.5 Kakovostni šport

15.000,00

43,47

34,88

1.6 Vrhunski šport

6.000,00

17,39

13,95

500,00

1,46

1,16

1.500,00

100,00

3,49

3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu

1.500,00

100,00

3,49

5.

2.000,00

100,00

4,65

5.1 Športne in druge prireditve

2.000,00

100,00

4,65

6.

Sredstva, ki niso predmet javnega razpisa (JR)

5.000,00

100,00

11,63

Skupaj področje športa

43.000,00

100,00

100,00

1.

Športni programi

1.8 Športna rekreacija
3.

Razvojne dejavnosti v športu

Športne prireditve in promocije športa

3. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
- sredstva za športne programe, razvojne dejavnosti v športu, športne prireditve in promocije
športa na proračunski postavki 40.1805.01;
- sredstva iz prejšnje alineje bo občina zagotovila na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb,
ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
4. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo občinska uprava v skladu z določili odloka izvedla
postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2022.
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5. člen
(možnost prerazporeditve sredstev JR)

Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je število prijav na
posameznih področjih manjše od pričakovanj, lahko poda predlog, da se sredstva znotraj proračunske
postavke (40.1805.01) prerazporedijo na tista področja športa, kjer je število prijav večje od
pričakovanj. Na predlog komisije župan izda sklep o prerazporeditvi sredstev.
6. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2022.
7. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini za leto 2022 začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Turnišče.

Številka: 410-2/2022
Datum: 27. 1. 2022
Občine Turnišče
Borut Horvat, župan
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