Polzela, 14. 12. 2015
Št.: ………………….

NASLOV:

Letni program športa v Občini Polzela za leto 2016

PRAVNA PODLAGA:

1. odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 97/01 in 15/03) in 23. alineja 2. odstavka 16. člena
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan,
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15).

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan
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Obrazložitev:

I.

Pravni temelj za sprejem letnega programa

−
−

1. odstavek 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 in 15/03),
Statut Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec Občine Polzela Uradne objave, št. 3/15).

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je letni program potreben
Izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se na nivoju lokalne skupnosti
določi z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ). LPŠ opredeljuje obseg in vrsto
športnih dejavnosti, ki se letno sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg sredstev, ki se za
njihovo uresničevanje zagotovi v občinskem proračunu.
Sprejem in potrditev LPŠ zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne
skupnosti, kot to določa Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Polzela (v nadaljevanju: pravilnik).
LPŠ 2016 opredeljuje obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki jih bo Občina Polzela sofinancirala
v letu 2016. Glavno izhodišče za podporo programom v letu 2016 je ponudba vseh zvrsti
športa našim občanom, katere izvajajo omenjena društva.
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov mora v skladu s sprejetim pravilnikom
občinska uprava objaviti na spletni strani Občine Polzela. S sprejemom letnega programa
športa za leto 2016 se Občina Polzela zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na
lokalnem nivoju.
Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2016 so zagotovljena v
proračunu Občina Polzela, na proračunski postavki 18100 - Dejavnost športnih društev, v
skupni višini 88.000 EUR. Sredstva se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter
vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi veljavnega Pravilnika o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela. Z vsemi izbranimi izvajalci
bodo podpisane pogodbe.

III. Finančne posledice:
Sprejem Letnega programa športa za leto 2016 nima dodatnih finančnih posledic za proračun
občine, saj so finančna sredstva, ki so predmet letnega programa predvidena v proračunu za
leto 2016.
IV. Predlog sklepa
Občinski svet sprejme Letni program športa za leto 2016.

Pripravila:
Jerneja Svetko
Višja svetovalka za družbene zadeve
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PREDLOG
Na podlagi 1. odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 –
ZOPA) in 23. alineje 2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan,
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), je Občinski svet Občine Polzela na svoji…….
seji ………….. sprejel naslednji

Letni program športa v Občini Polzela za leto 2016
I.

UVOD

Občina Polzela z Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2016, na proračunski postavki 18100 Dejavnost športnih društev, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju letnih
programov športa v Občini Polzela v okvirni skupni višini 88.000 EUR.

II.

OBSEG FINANČNIH SREDSTEV

Namenska sredstva se delijo po vsebinah in obsegu:
1. Vsebine programov:
- Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov …….......................................... 4.500 EUR
- Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ......….. 75.000 EUR
- Športna rekreacija ………………………………….………….………………...…….……... 650 EUR
2. Razvojne in strokovne naloge:
-

-

-

III.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov …………..……... 700 EUR
Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne
prireditve (Sofinanciranje udeležbe športnikov iz občine Polzela na
večjih mednarodnih tekmovanjih - 52. člen Zš in sofinanciranje uspešnih
nastopov na uradnih državnih tekmovanjih) ……………………………………...….….. 750 EUR
Delovanje društev ……………………………………...…………………………….…..… 5.250 EUR
Materialni stroški ……………………………………………………………………....…... 750 EUR
Delovanje zveze……………………………………………………………………................ 400 EUR
Skupaj
88.000 EUR
Športni objekti - upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo..…..………..…. 4.500 EUR

OSTALA DOLOČILA
1. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti v letu 2016 se v celoti razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav, ki se opravi na podlagi
veljavnega Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Polzela. Upoštevajo se obsegi sredstev, ki jih je v proračunu za tekoče leto sprejel Občinski
svet.
2. Občina Polzela lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2016 tistim izvajalcem športnih
programov, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso
izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2015.
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3. V primeru, da se ugotovi, da je prijavljen program komercialne narave (višina prijavnine
omogoča pokritje stroškov), se le ta ne sofinancira.
4. V primeru, da se ugotovi, da je na določenih postavkah iz utemeljenih razlogov manjša
realizacija, na drugih pa nastaja potreba po dodatnih sredstvih, se lahko sredstva
prerazporejajo v okvirih določil zakonodaje.

IV.

KONČNA DOLOČBA

Letni program športa 2016 se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in začne veljati naslednji
dan po objavi.

Jože Kužnik
Župan

Št.: ………………….
Polzela, …………….
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