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Predstavitev primera LPŠ v MO Nova Gorica
• izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni
ravni določi občinski svet
• LPŠ v MONG je določil programe in področja
športa,ki se jih sofinancira v letu 2018
• V MONG se sofinancira športe v 31 individualnih
panogah in 6 kolektivnih panogah na razpis pa se
vsako leto prijavi cca. 70 športnih društev

Procedura sprejemanja
• LPŠ + Odlok o sofinanciranju programov športa v
MONG + merila = pravočasen RAZPIS
• Odlok z merili je bil sprejet oktobra 2017 v
enofaznem postopku
• LPŠ sprejet na novembrski seji
• 4. člen Odloka je opredelil , da je ŠZ NG osrednja
organizacija športnih društev
• Mnenje k LPŠ : JZŠ , ŠZ in strateška skupina za šport
in turizem v MONG

Splošni pogoji za razpis
• Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje
pogoje:
• so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za
izvajanje športnih programov ter jih najmanj v
letu pred objavo javnega razpisa tudi dejansko
izvajajo;
• imajo na dan objave razpisa najmanj dve leti
registrirano dejavnost;
• imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za
društva, ustanove in zasebne zavode);

• imajo v mestni občini registriran sedež in imajo
najmanj 50% aktivnih članov iz mestne občine ali
imajo v mestni občini izpostavo, enoto, podružnico
ipd., ustanovljeno skladno s pravili društva, v kateri je
najmanj 90% aktivnih vadečih iz mestne občine, pri
čemer ali prijavitelj ali njegova izpostava, enota ali
podružnica, pretežno delujejo na njenem območju
(izjema so primeri, ko zaradi naravnih danosti to ni
mogoče – npr. vodne površine, smučišča, gore ipd.). S
pojmom »pretežno delujejo« se smatra, da pretežno
izvajajo redni program vadbe v panogi, ki jo prijavljajo
na javni razpis , na območju mestne občine ter so
aktivni v okviru športnega in družbenega
udejstvovanja v mestni občini;

• vsebina prijavljenega programa mora ustrezati predmetu
javnega razpisa imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis
prijavljenih programov;
• imajo zagotovljeno redno programsko vadbo najmanj 36
tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za
sredstva za športne prireditve;
• niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih
proračunskih postavk
• mestne občine pridobili sredstva za iste programe;
• program je neprofitne oziroma nekomercialne narave;
• imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja
športne dejavnosti do Javnega zavoda za šport oziroma drugih
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina;
• niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot tri
mesece v obdobju zadnje pol leta pred dnevom odpiranja
prijav;

• Posebni pogoji kandidiranja:
• športna društva kandidirajo samostojno, društva, ki so
člani Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica ter druga
društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti s
področja tehnične kulture, ne morejo kandidirati za
sredstva iz tega razpisa.

• Prav tako ne morejo kandidirati prijavitelji, ki enake
programe prijavljajo na druge razpise Mestne občine
Nova Gorica.

RAZDELITEV SREDSTEV PO LPŠ
• Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 386.000,00 € in sicer iz naslednjih
proračunskih postavk:
· 18/10.047 - program športa 353.000,00 €
· 18/10.048 - večje športne prireditve 33.000,00 €
•
•
•
•
•
•

Za delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica in izvajanje zgoraj navedenih nalog so
v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 zagotovljena sredstva na
proračunskih postavkah:
10.049 v višini 364.000,00 EUR, ki obsega sredstva za plače zaposlenih na javnem
zavodu v višini 358.500,00 EUR ter materialne stroške delovanja javnega zavoda v višini
5.500,00 EUR.
10.146 v višini 215.000,00 EUR, ki obsega:
materialni stroški za športne objekte v višini 185.000,00 €,
letni program športa, ki ga Javni zavod za šport financira in ni stvar javnega razpisa
(skupni program) v višini 15.000,00,
ter športno rekreativne prireditve v višini 15.000,00.
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