
 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

 

 
- Letni program športa za leto 2020 

 



 
 

 
 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2019 - ZNOrg), Pravilnika o 

izvajanju programa športa v Občini Majšperk (Uradni list RS, št. 28/11 in Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 8/16 in 44/18) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19), je Občinski svet Občine Majšperk na …………….. seji, dne 

…………….. sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 

V OBČINI MAJŠPERK ZA LETO 2020 

 

1. UVOD 

Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika – 

občana. S športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno in sicer neorganizirano ali pa 

svoje interese združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.  

V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne 

aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem 

programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Občina sredstva namenja za programe 

športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni šport ter športne prireditve.   

Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala finančna sredstva v občinskem 

proračunu, kjer je v letu 2020 namenila 33.500,00 EUR. Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi 

javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, z upoštevanjem meril in kriterijev, ki jih morajo 

izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.  

 

2. ŠPORTNE PANOGE IN VIŠINA SREDSTEV, KI SE SOFINANCIRAJO V LETU 2020 

V letu 2020 se sofinancirajo športne panoge iz tabele 1. V tabeli 1 je določena tudi višina sredstev za 

posamezno športno panogo. Točkovanje poteka v skladu z Merili za vrednotenje športnih programov v 

Občini Majšperk. 

 

Tabela 1 

športna panoga Predlog 2020 

mali nogomet 2.800,00 

košarka 3.810,00 

košarkarska šola 4.000,00 

odbojka 1.000,00 

pohodništvo 5.000,00 

radioamaterji 600,00 

namizni tenis 300,00 

kajak 600,00 

aerobika, pilates,… 800,00 

kolesarjenje 500,00 

strelstvo 500,00 

nogomet 12.300,00 

skupaj 32.210,00 



 
 

 
 

 

3. SOFINANCIRAJE MATERIALNIH STROŠKOV ZA PROSTORE DRUŠTEV V LETU 

2020 

V letu 2020 se sofinancirajo materialni stroški za prostore društev v višini 1290,00 EUR. Točkovanje 

poteka v skladu z Merili za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk. 

 

 

Številka:  215-7/2020-1 

Majšperk, dne: …………………     

        dr. Darinka Fakin 

        županja Občine Majšperk 

 


