
  

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg), 

Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-

23, Uradni list RS, št. 26/2014), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/10), Odloka o 

proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 57/2019) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, 

UGSO ŠT. 57/17, 3/2019 in Uradno glasilo e-občina št. 6/2020) je Občinski svet Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah na ……….. redni seji, dne………, sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  

V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

ZA LETO 2020 

 

S tem aktom se določi Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 

2020, ki opredeljuje postavke, katere se sofinancirajo iz občinskega proračuna, njihovo vsebino ter 

višino sredstev v proračunu. 

 

Letni program športa zagotavlja, da bo Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2020 

zagotovila zainteresirani javnosti primeren standard in pogoje za izvajanje različnih športnih 

programov. 

 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo v letu 2020, na podlagi sprejetega Odloka o proračunu 

Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020, namenila skupaj 59.416,92 EUR za 

izvedbo letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v  

občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati posamezni  nosilci in izvajalci športne 

dejavnosti. 

 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se bodo v okviru 

proračunskih postavk namenjala za naslednje namene: 

 

1. SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV V SKUPNI  VIŠINI 

10.500,00 EUR 

     

Sredstva zagotovljena na proračunski postavki 401811 (Sofinanciranje delovanja športnih društev in 

programov) se bodo namenila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem 

razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah.  

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov se zagotavlja v sklopu 

proračunske postavke delovanje športnih društev. 
 

2. IZREDNE POMOČI V ŠPORTU V VIŠINI 500,00 EUR 

 

Sredstva zagotovljena na proračunski postavki 401814 (Izredne pomoči v športu) se bodo v letu 

2020 namenila programom društev, klubom in posameznikom, registriranim za opravljanje 

dejavnosti v športu, v primeru, da se bo ugotovilo posebno pomembnost programa ter bistveno 

popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore h kvaliteti življenja 

občanov, pod pogojem: 

 

- da program ne bo sofinanciran na podlagi javnega razpisa, 

- da bo program sofinanciran v manjšem delu kot bodo znašali upravičeni stroški ali  

- da bo šlo za program, ki se ne izvaja na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 

vendar je namenjen tudi občanom občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 



  

Ti programi športa se bodo lahko sofinancirali skozi vso proračunsko leto do porabe sredstev, in 

sicer največ do višine 100 odstotkov upravičenih sredstev. Sredstva se bodo namenila na podlagi 

podanih vlog posameznikov z neposredno sklenitvijo pogodbe z županom. 

 

3. VZDRŽEVANJE IN UREDITEV ZUNANJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SVETI 

TROJICI 

 

Za vzdrževanje zunanjega igrišča so namenjena sredstva v višini 1.300,00 EUR, ki bodo namenjena 

za pokrivanje stroškov in potrebnih intervencij zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in 

napravah. V letu 2020 je občina namenila v proračunu sredstva v višini 38.961,92 EUR za 

preplastitev športnega igrišča v Sveti Trojici. V ta namen se je občina tudi prijavila na javni razpis za 

sofinanciranje investicij na področju športa za leto 2019. 

 

4. UPRAVLJANJE ŠPORTNE DVORANE SVETA TROJICA V VIŠINI 8.155,00 EUR 

 

Sredstva so namenjena  za opremo, pokrivanje obratovalnih stroškov ter upravljanje  Športne 

dvorane Sveta Trojica, in sicer z neposrednimi javnimi naročili občinske uprave ali s transferji 

upravljavcem objekta na podlagi sklenjenih pogodb. 

 

5. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2020 

 
PODROČJE IZVAJALEC PRORAČUNSKA SREDSTVA (EUR) 

 

Sofinanciranje športnih društev 

 

 

10.500,00 

Izredne pomoči v športu 

 

 

500,00 

Vzdrževanje zunanjega športnega igrišča 

 

 

1.300,00 

Preplastitev zunanjega športnega igrišča 

 

 

38.961,92 

Športna dvorana Sveta Trojica 

 

 

8.155,00 

 

SKUPAJ SREDSTVA ZA ŠPORT 

 

 

59.416,92 

 

 

Letni program športa Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 začne veljati naslednji 

dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.  

 

 

Številka:  431-1/2020-1 

Datum:     
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