
 

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), 6. člena Odloka o 

sofinanciranju letnega programa športa v občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 

1/2020) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10 in Uradne objave 

Občine Dobrovnik št. 2/2016)) je Občinski svet Občine Dobrovnik na svoji 12. redni seji, dne 03.06.2020 

sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  

V OBČINI DOBROVNIK ZA LETO 2020 

 
1. člen 

(vsebina) 

 

Občina Dobrovnik (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi 

proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini 

Dobrovnik za leto 2020 (v nadaljevanju: LPŠ) določi: 

 vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

 način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja ter 

 višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja.  

 

2. člen 

(programi in področja športa) 

 

V letu 2020 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji športni programi in področja: 

ŠPORTNI PROGRAMI: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO; ŠV-PRI), 

 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM), 

 kakovostni šport odraslih (KŠ),  

 športna rekreacija in šport starejših (RE; ŠSTA). 

ŠPORTNI OBJEKTI: 

 investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 

 tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov, 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

 delovanje športnih društev. 

ŠPORTNE PRIREDITVE: 

 lokalno pomembne športne prireditve. 

 

3.  člen 

(višina proračunskih sredstev) 

 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2020 in sicer  

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p. p. 

2020 

sredstva 
v % 

(abs.) 

PROGRAMI 

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 

MLADINE: celoletni prostočasni in pripravljalni 

programi 

1805000 9.000,00 € 11,52% 
ŠPORTNA VZOGOJA OTROK IN MLADINE 

USMERJENIH V KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni 

programi 

KAKOVOSTNI ŠPORT: celoletni tekmovalni 

programi  



ŠPORTNA REKREACIJA in ŠPORT STAREJŠIH:                                                         

celoletni športnorekreativni programi  

DELOVANJE DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  

PRIREDITVE ŠPORTNE PRIREDITVE 

SKUPAJ PROGRAMI/PODROČJA JAVNEGA RAZPISA 9.000,00 € 11,52% 

OBJEKTI 
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 

OBJEKTOV 
1805001 64.323,32 € 82,34% 

OBJEKTI 
TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH 

OBJEKTOV 
1805002 4.800,00 € 6,14% 

SKUPAJ PROGRAMI/PODROČJA, KI NISO PREDMET JR 69.123,32 € 88,48% 

SKUPAJ SREDSTVA LPŠ 2020 78.123,32 € 100,00% 

 

4. člen 

(način zagotavljanja sredstev) 

 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva proračunske postavke (p. p.: 1805000): na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 

župan podpiše z izbranimi izvajalci. 

 sredstva proračunskih postavk (p. p.: 1805001, 1805002): na osnovi potrjenega proračuna občine in 

programa izvedbe načrtovanih investicijsko-vzdrževalnih del. 

 

5. člen 

(javni razpis) 

 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2020, bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega 

razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2020. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši 

na osnovi določb Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Dobrovnik in meril za 

vrednotenje iz razpisne dokumentacije. 

 

6. člen 

(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 

 

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih 

razpisanih  programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane 

programe/področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.  

 

7. člen 

(spremembe LPŠ) 

 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2020. 

 

8. člen 

(veljavnost LPŠ) 

 

LPŠ 2020 v občini Dobrovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji OS. LPŠ se objavi na 

spletni strani Občine Dobrovnik in v Uradnih objavah Občine Dobrovnik. 

 

Številka: 030-0002/2019-51/2020 

Datum: 03.06.2020 

                                                                                               Župan - Polgármester: 

                                                                                              Marjan KARDINAR, univ.dipl.inž.agr. 

 



A Sporttörvény (SzK Hivatalos Közlönye 29/17 és 21/18 – ZNOrg) 13. cikke, Dobronak Község éves 

sportprogramja finanszírozásáról szóló rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közleményei 1/2020) 6. 

cikke, és Dobronak Község Alapszabályának (SzK Hivatalos Közlönye 35/07, 2/09, 66/10 és Dobronak 

Község Hivatalos Közleményei 2/2016) 16. cikke alapján, Dobronak Község Községi Tanácsának 

2020.06.03-ai, 12. rendes ülésén elfogadásra került az alábbi 

 

 

 

DOBRONAK KÖZSÉG 2020-AS ÉVI  

ÉVES SPORTPROGRAMJA  

 

 

 
1. cikk 

(tartalom) 

 

Dobronak Község (a továbbiakban: község) a községi fejlesztési tervekkel és a rendelkezésre álló 

költségvetési forrásokkal, valamint a sporthoz kapcsolódó szakmai és helyiség adottságokkal 

összhangban, Dobronak Község 2020-as évi éves sportprogramjával kijelöli: 

 a községi költségvetésből támogatott sportprogramok és területek típusát és terjedelmét, 

 a sportprogramok és területek támogatásához a források biztosítási módját, valamint 

 a sportprogramokra és területekre biztosított községi költségvetési források mértékét.  

  

 

 

2. cikk 

(sportprogramok és területek) 

 

A községi költségvetésből a 2020-as évben, az alábbi sportprogramok és területek támogatása történik: 

SPORTPROGRAMOK: 

 gyerekek és fiatalok szabadidős sportnevelése (ŠV-PRO; ŠV-PRI), 

 minőségi és élsportot űző gyerekek és fiatalok sportnevelése (ŠV-USM), 

 felnőttek minőségi sporttevékenysége (KŠ),  

 időskorúak rekreációs- és sporttevékenysége (RE; ŠSTA). 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK: 

 sportlétesítmények beruházási karbantartása, 

 egyéb sportlétesítmények folyamatos karbantartása, 

SPORTSZERVEZETTSÉG: 

 sportegyesületek működése. 

SPORTRENDEZVÉNYEK: 

 helyi jelentőségű sportrendezvények. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


 

 

3.  cikk 

(költségvetési források mértéke) 

 

Az éves sportprogram megvalósításához szükséges forrásokat a 2020-as évi községi költségvetési 

rendelettel biztosítjuk, éspedig az alábbiak szerint:  

SPORTPROGRAMOK ÉS TERÜLETEK k.s. 

2020 

források 
v % 

(absz.) 

PROGRAMOK 

GYEREKEK ÉS FIATALOK SZABADIDŐS 

SPORTNEVELÉSE: egész éves szabadidős és 

felkészítő programok 

1805000 9.000,00 € 11,52% 

MINŐSÉGI ÉS ÉLSPORTOT ŰZŐ 

GYEREKEK ÉS FIATALOK 

SPORTNEVELÉSE: egészéves 

versenyprogram 

MINŐSÉGI SPORT: egészéves 

versenyprogram 

IDŐSKORÚAK SPORTREKREÁCIÓJA ÉS 

SPORTTEVÉKENYSÉGE:                                    

egészéves sport-rekreációs programok 

MŰKÖDÉS SPORTEGYESÜLETEK MŰKÖDÉSE 

RENDEZVÉNYEK SPORTRENDEZVÉNYEK 

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT PROGRAMJAI/TERÜLETEI ÖSSZESEN  9.000,00 € 11,52% 

LÉTESÍTMÉNYEK 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI 

KARBANTARTÁSA 
1805001 64.323,32 € 82,34% 

LÉTESÍTMÉNYEK 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FOLYAMATOS 

KARBANTARTÁSA 
1805002 4.800,00 € 6,14% 

ÖSSZESEN PROGRAMOK/TERÜLETEK, AMELYEK NEM KÉPEZIK A 

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT TÁRGYÁT 
69.123,32 € 88,48% 

ÉVES SPORTPROGRAM 2020 FORRÁSAI ÖSSZESEN 78.123,32 € 100,00% 

 

 

4. cikk 

(források biztosításának módja) 

 

A Község az éves sportprogram megvalósításhoz szükséges forrásokat az alábbiak szerint biztosítja: 

 a (k. s.: 1805000) költségvetési sorról: nyilvános pályázat és a polgármester által, a kiválasztott 

kivitelezőkkel kötött szerződés alapján. 

 a (k. s.: 1805001, 1805002) költségvetési sorokról: a jóváhagyott községi költségvetés és a tervezett 

beruházási-karbantartási munkálatok megvalósítási programja alapján. 

 

 

5. cikk 

(nyilvános pályázat) 

 

A 2020-ra elfogadott éves sportprogram alapján a községi hivatal lebonyolítja a 2020-as évi, éves 

sportprogram támogatásával kapcsolatos nyilvános pályázatot. A nyilvános pályázatra beérkező 

pályázatok értékelése a Dobronak Község éves sportprogramjának támogatásáról szóló rendelet, valamint 

a pályázati dokumentációba foglalt mércék szerint történik.  

 



6. cikk 

(az éves sportprogram és a nyilvános pályázat forrásainak átcsoportosítási lehetőségei) 

 

Amennyiben a nyilvános pályázati eljárás során a nyilvános pályázatot lebonyolító bizottság megállapítja, 

hogy az egyes programok/területek esetében a pályázatok száma a vártnál alacsonyabb, a forrásokat 

átcsoportosíthatja azokra a sportprogramokra/területekre, amelyeknél a pályázók száma a vártnál 

magasabb.  

 

 

7. cikk 

(az éves sportprogram módosításai) 

 

A községi költségvetésnek a sport területére vonatkozó módosítása maguk után vonják a 2020-as évi éves 

sportprogram módosítását is.  

 

 

8. cikk 

(az éves sportprogram hatálya) 

 

Dobronak Község 2020-as évi éves sportprogramja a Községi Tanács ülésén történő jóváhagyás 

másnapján lép hatályba. Az éves sportprogramot közzéteszik Dobronak Község weboldalán és Dobronak 

Község Hivatalos Közleményeiben.  

 

 

 

Szám: 030-002/2019-51/2020 

Dátum: 2020.06.03. 

 

                                                                                        Župan - Polgármester:  

Marjan KARDINAR, egy. okl. agrármérnök 

 


