OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14), Pravilnika o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2013) in Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 Občinski
svet Občine Poljčane sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE POLJČANE
za leto 2019
I. OBSEG PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2019
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2019, na proračunski
postavki 18511 Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane, v višini = 32.500,00 EUR.
Namenska sredstva Letnega programa športa se delijo po vsebinah in v obsegu:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 (Prostočasna) Športna vzgoja otrok in mladine

26.880,00 €
17.380,00 €

Športna rekreacija
Kakovostni šport
RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
2.2 Založništvo v športu
3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
3.1 Športne prireditve
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje društev in zvez na lokalni ravni
SKUPAJ

2.500,00 €
7.000,00 €
1.120,00 €
1.020,00 €

1.2
1.3
2.
2.1

100,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
32.500,00 €

Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih športnih objektov in površin so
zagotovljena na proračunski postavki 18512 Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih
objektov v višini =11.700,00 EUR. Sredstva se namenijo za:
5. Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov
5.1 Telovadnica pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane
5.2 Vzdrževanje nogometnih in drugih športnih igrišč

11.700,00 €
3.500,00 €
8.200,00 €

Proračunska sredstva (razen sredstev za investicijsko in tekoče vzdrževanje) se izvajalcem
športnih programov razdelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o
izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/2013).
Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje Telovadnice pri Osnovni šoli Kajetana Koviča
Poljčane se, na podlagi pogodbe, kot transfer dodelijo upravljavcu telovadnice, Osnovni šoli
Kajetana Koviča Poljčane.
II. ŠPORTNE VSEBINE V LETU 2019
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 2019 se sofinancirajo naslednji programi:
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

Namenska sredstva za športne programe se vrednotijo na podlagi izvedenih programov
preteklega leta (2018).
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.
V letu 2019 se sofinancirajo naslednje naloge:
2.1.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu:

 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu za pridobivanje
ustreznih nazivov in licenc ter njihovo potrjevanje.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in v zadnjih dveh letih (2018 in
2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh sredstev, v letu 2019 ne more kandirati za ta
sredstva.

2.2.

Založništvo v športu
 Izdajanje tiskane strokovne literature in publikacij s področja športa.

Namenska sredstva za razvojne dejavnosti v športu se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti
za tekoče leto.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za založništvo v športu in v
zadnjih dveh letih (2018 in 2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh sredstev, v letu 2019 ne
more kandirati za ta sredstva.

3.

Športne prireditve in promocija športa:
 Organizacija športnih prireditev na območju Občine Poljčane.

Namenska sredstva za športne prireditve se vrednotijo na podlagi načrta aktivnosti za tekoče
leto.
Društvo, ki je bilo v preteklem letu (2018) upravičeno do sredstev za športne prireditve in
promocijo športa in v zadnjih dveh letih (2018 in 2017) ni oddalo zahtevka za nakazilo teh
sredstev, v letu 2019 ne more kandirati za ta sredstva.
4. Organiziranost v športu:
 Delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni.
Namenska sredstva za organiziranost v športu se vrednotijo na podlagi članstva preteklega
leta (2018).

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 2019 iz proračunske postavke 18511 Letni
program športa.
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