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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Letni program športa občine Poljčane za leto 2015

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni postopek

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM





IV.

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
Nacionalni program športa v RS 2014-2023,
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11),
Pravilnik o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno
glasilo slovenskih občin 4/2013).

NAMEN IN CILJI SPREJEMA

Na osnovi 2. člena Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane mora
Občinski svet po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejeti Letni program športa Občine
Poljčane (v nadaljevanju LPŠ), v katerem se določi razdelitev proračunskih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov športnih vsebin, ki so pomembne za lokalno
skupnost, pri čemer se upošteva tradicija in posebnost športa v lokalni skupnosti.
Predlog LPŠ je pripravila občinska uprava in je osnova za pripravo javnega razpisa za
izvajanje športnih vsebin na območju občine Poljčane v letu 2015.

I.

FINANČNE POSLEDICE

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane, na proračunski postavki 18511 Letni
program športa v višini 30.500,00 €
II.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da Letni program športa Občine Poljčane za leto 2015
obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Letni program športa Občine Poljčane za leto 2015.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Klavdija Majer, mag. jav. upr.
Svetovalka za družbene dejavnosti
Župan
Stanislav Kovačič

Priloga:
 Letni program športa občine Poljčane za leto 2015 – predlog.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS
2014-2023, Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane in Odloka o
proračunu Občine Poljčane za leto 2015 Občinski svet Občine Poljčane sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2015
I. OBSEG ŠPORTNIH VSEBIN V LETU 2015
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2015, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, v višini = 30.500,00 EUR.
Namenska sredstva se delijo po vsebinah in v obsegu:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 (Prostočasna) Športna vzgoja otrok in mladine

24.380,00 €
15.880.00 €

1.2
1.3
2.
2.1

Športna rekreacija
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

2.500,00 €
6.000,00 €
1.120,00 €
1.020,00 €

2.2
3.
3.1
4.
4.1

Založništvo v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

100,00 €
500,00 €
500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
30.500,00 €

II. ŠPORTNE VSEBINE V LETU 2015
1. Športni programi:
1.1.
(Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine.
1.2.
Športna rekreacija.
1.3.
Kakovostni šport.
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.
V letu 2015 se sofinancirajo naslednje vsebine:
1.1.
(Prostočasna) športna vzgoja otrok in mladine:
 Zlati sonček.
 Naučimo se plavati.
 Ciciban planinec in mladi planinec.
 Krpan.
 Drugi (celoletni) športni programi.

 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
1.2.

Športna rekreacija:
 Celoletni športno rekreativni programi.

1.3.

Kakovostni šport:
 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.

2. Razvojne dejavnosti v športu:
2.1.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
2.2.
Založništvo v športu.
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa. Odobrena sredstva se realizirajo na
osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo namensko rabo sredstev.
V letu 2015 se sofinancirajo naslednje naloge:
2.1.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:
 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
2.2.

3.

Založništvo v športu:
 Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.
Športne prireditve in promocija športa:
 Organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane.

Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa. Odobrena sredstva se realizirajo na
osnovi dokazil o nastanku obveznosti, ki dokazujejo namensko rabo sredstev.
4. Organiziranost v športu:
 Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni.
Obseg sredstev je določen s točko I. tega programa.

III. VELJAVNOST IN UPORABA
Ta program se objavi na spletni strani Občine Poljčane in se uporabi se za izvedbo javnega
razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2015 iz proračunske postavke 18511 Letni
program športa.
Številka: 900-2/2015 (4-T10)
Poljčane…………………….
Stanislav Kovačič
župan, Občine Poljčane

