PREDLOG

Polzela, 16. 06. 2015
Št.: ………………….

NASLOV:

Predlog sklepa o sofinanciranju letovanja otrok

PRAVNA PODLAGA:

Na podlagi Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
78/2013)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme sklep o sofinanciranju letovanja
otrok.

Obrazložitev:

I.

Pravni temelj

-

Statut Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013)

II. Razlogi in cilji
Na naslov Občine Polzela so prispele tri ponudbe za letovanje osnovnošolskih otrok.
Ponudbo so podali Župnijski urad Griže, Društvo prijateljev mladine občine Žalec ter
Medgeneracijskega društva »Mozaik generacij« Polzela.
Ponudniki so podali naslednje ponudbe:
- Župnijski urad Griže, letovanje v Ankaranu, polna cena 155,00 EUR,
- Društvo prijateljev mladine občine Žalec, letovanje v Poreču, cena 245,00 EUR oz. 70
EUR s potrjenim zdravstvenim listom, sofinanciranje s strani ZZZS 175,00 EUR.
- Medgeneracijskega društva »Mozaik generacij« Polzela, letovanje na Dugem otroku,
cena 150,00 EUR + prevoz 80 EUR, skupaj 230 EUR.
Ponudbe za omenjena letovanja so bila razdeljena vsem učencev v OŠ Polzela. Prijavnico so
oddali v tajništvo OŠ Polzela ali sprejemno pisarno Občine Polzela.
Vsako leto se prijavijo na omenjena letovanja otroci iz socialno šibkih družin, zato
predlagamo sofinanciranje tudi v letu 2015. Predlog sofinanciranja je narejen na osnovi vseh
prijaviteljev in razpoložljivih sredstev.
III. Finančne posledice
Sprejem predloga o sofinanciranju letovanja otrok v Občini Polzela na proračun nima
dodatnih finančnih posledic, ker so sredstva že predvidena v proračunu za leto 2015.
IV. Predlog sklepa
Občinski svet sprejme sklep o sofinanciranju letovanja otrok.

Pripravila:
Jerneja Svetko,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

PREDLOG

PREDLOG
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Ur. list RS, št. 90/07), je Občinski svet Občine
Polzela na svoji …. redni seji dne ………., sprejel

SKLEP
o sofinanciranju letovanja otrok

I.
Občina Polzela otroku s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, kateri se bo udeležil letovanja,
ki ga organizira Župnijski urad Griže, Društvo prijateljev mladine Občine Žalec ali
Medgeneracijsko društvo »Mozaik generacij« Polzela sofinancira letovanje v višini 70
EUR/osebo.
Sofinancirajo se tudi prevozni stroški otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, kateri
se bo udeležil letovanja, ki ga organizira preko Medgeneracijskega društva »Mozaik generacij«
Polzela, v višini 40 EUR/osebo.

II.
Sofinanciranje letovanja otrok velja za šolsko leto 2014/2015.

Številka: ……………….…
Polzela, …………………..

Jože Kužnik
Župan

