PREDLOG
Na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in
15/03 – ZOPA) in 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na
……seji dne ………. sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Polzela za leto 2018

I. UVOD
Občina Polzela z letnim programom športa določa vsebine športnih programov ter razvojne in
strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna ter višino sredstev
sofinanciranja.
Glavno izhodišče za podporo programov v letu 2018 je:
− zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini,
− vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne aktivnosti, posebej mladih,
− spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
− omogočanje pogojev za čim večje število tekmovanj in ostalih športnih prireditev ter
− promocija občine.
Z javnim razpisom bo omogočena prijava programov vsem zainteresiranim izvajalcem športnih
programov. Prispele vloge bo komisija, ki jo imenuje župan, ovrednotila na podlagi Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela (Uradni list RS, št.
36/03 in 101/11). Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov, bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju programov.
II. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV
Za programe športa se v Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2018, zagotovijo sredstva v
višini 99.000 EUR - za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa na postavki 18100 in
4.500 EUR - za športno opremo ter obnovo in posodobitev športnih objektov na postavki 16057,
skupaj torej 103.500 EUR.
Sredstva za financiranje športnih objektov v lasti Občine Polzela, se zagotavljajo na posebnih
postavkah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018.

III. VIŠINA SREDSTEV SOFINANCIRANJA ZA POSAMEZNE ŠPORTNE PROGRAME

1. Vsebine programov
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Interesna športna vzgoja mladine
-

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport

Športna rekreacija

5.000 EUR

78.000 EUR
1.000 EUR

2. Razvojne in strokovne naloge
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

1.000 EUR

Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
- Medobčinske, občinske in druge športne prireditve

4.000 EUR

-

Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela na večjih
mednarodnih tekmovanjih in sofinanciranje uspešnih nastopov na
uradnih državnih tekmovanjih

2.000 EUR

Delovanje društev

7.000 EUR

Delovanje zvez

2.000 EUR

Športni objekti

4.500 EUR
SKUPAJ:

103.500 EUR

IV. KONČNA DOLOČBA
Letni program športa v Občini Polzela za leto 2018 se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela in začne veljati naslednji dan po objavi.

Polzela,…………….
Številka: …………..

Jože Kužnik
Župan

