PREDLOG
Na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20) in 24. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na ___ redni seji
_______sprejel naslednji
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Polzela za leto 2021

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 2021 je:
− zagotavljanje pogojev za celovit razvoj športa v občini,
− vključevanja čim večjega števila prebivalcev v športne aktivnosti, zlasti mladih,
− spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja,
− omogočanje pogojev za čim večje število tekmovanj in drugih športnih prireditev ter
− promocija občine.

II. Obseg finančnih sredstev in način financiranja
Z društvi, ki imajo sedež in izvajajo dejavnost občini Polzela in imajo z odločbo pristojnega
organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, se sklene neposredna pogodba za
sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, protokolarnih dogodkov in nakupa opreme za
izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (v skupni
višini 127.000 EUR).
Za ostale programe (v skupni višini 20.000 EUR) bo z javnim razpisom omogočena prijava 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.

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

3.500 EUR

127.000 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

1.500 EUR

Delovanje društev

5.000 EUR

Delovanje zvez

4.000 EUR
SKUPAJ:

147.000 EUR

IV. KONČNA DOLOČBA
Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela – Uradne objave.
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