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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Predlog Letnega programa športa za leto 2013 v Občini Straža

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna osnova:

Zakon o športu (Uradni list RS št. 22/98, 45/99, 113/07in 71/08)
Nacionalni program športa v RS (Uradni list RS št. 24/00 popr. 31/00)
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list RS
št. 66/07, 51/10 in 29/11)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08)

Predlagatelj:

Alojz Knafelj – župan

Poročevalec:

Dušan Krštinc - direktor

Obrazložitev:

Šport je pomembna dejavnost družbe izraz njene dinamike in del splošne
kulture, ki bogati kakovost življenja in posameznika. S športom se lahko
ukvarjamo neorganizirano lahko pa se združujemo v društvih ali drugih
športnih organizacijah.
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem urejanja
strokovnih organizacijskih in upravljalnih nalog lokalnih skupnosti in države.
Lokalne skupnosti kot najpomembnejši financer sofinanciramo predvsem
programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo in gradnjo oz.
adaptacijo športnih objektov.
Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2013
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za
uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v
proračunu občine. Poudarek je na delu z mladimi ter v podpiranju
kakovostnega in vrhunskega športa.

Primerjava LPŠ 2012 – 2013:
Zap.
št .
I.
II.
III.
IV.
V.

Nameni po merilih
Športna vzgoja otrok in mladine
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih
Športne prireditve
SKUPAJ za razpis

ZNESEK v €
2013
12.104,00
16.276,00
6.828,00
7.276,00
6.276,00
48.760,00

ZNESEK V €
2012
11.000,00
16.000,00
6.000,00
7.000,00
6.000,00
46.000,00

Z javnim razpisom za sofinanciranje programov športa v Občini Straža za
leto 2013, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim in
enakopravnim izvajalcem. Javni razpis objavi občinska uprava občine. Z
vsakim izbranim izvajalcem športa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju
programov športa.

Finančne posledice:

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Straža za leto 2013.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Letni program športa v Občini Straža za leto 2013.

Župan
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Predlog Letnega programa športa za leto 2013 v Občini Straža

