Polzela, 9. 6. 2017

NASLOV:

Predlog Sklepa o sofinanciranju letovanja otrok

PRAVNA PODLAGA:

15. člen Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela– Uradne objave, št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občina Polzela bo sofinancirala letovanje otrokom s stalnim
prebivališčem v Občini Polzela, kateri se bodo udeležili
letovanja v organizaciji Župnijskega urada Griže ali
Društva prijateljev mladine Občine Žalec v višini do 130
EUR na osebo.
Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2016/2017.

Na podlagi 25. točke 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave št. 4/16), je Občinski svet Občine Polzela na …... redni seji dne,
………., sprejel

SKLEP
o sofinanciranju letovanja otrok

I.
Občina Polzela bo sofinancirala letovanje otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Polzela,
kateri se bodo udeležili letovanja v organizaciji Župnijskega urada Griže ali Društva prijateljev
mladine Občine Žalec v višini do 130 EUR na osebo.

II.
Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2016/2017.

Polzela…………………
Številka: ………………

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:

Na naslov Občine Polzela sta prispeli dne ponudbi za letovanje osnovnošolskih otrok.
Ponudbo sta podali Župnijski urad Griže ter Društvo prijateljev mladine občine Žalec.
Ponudnika sta podala naslednji ponudbi:
- Župnijski urad Griže, letovanje v Ankaranu, polna cena 155,00 EUR,
- Društvo prijateljev mladine Občine Žalec, letovanje v Poreču, cena 245,00 EUR, oz. 65,80
EUR s potrjenim zdravstvenim listom (sofinanciranje s strani ZZZS 179,20 EUR)
Ponudbe za omenjeno letovanje so bile razdeljene vsem učencev v OŠ Polzela. Prijavnico so
oddali v sprejemno pisarno Občine Polzela, katere so se nato posredovale v tajništvo OŠ
Polzela.
Vsako leto se prijavijo na omenjena letovanja predvsem otroci iz socialno šibkih družin,
zato se predlaga sofinanciranje največ v višini 130 EUR na otroka. Letovanje v Poreču, se
otrokom, ki imajo sofinanciranje urejeno s strani ZZZS, doplača razlika do polne cene.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Polzela za leto 2017 na proračunski postavki
18122 – Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine.

Pripravila:

Jasna Gregorc,
strokovna sodelavka V

