Letni program športa v Občini Grad za leto 2019
POTRJEN
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 7. člena Pravilnika o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad (Uradni list RS, št. 35/16),
Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2019 (Uradne objave Občine Grad, št. 3/2019) in 15. člena
Statuta Občine Grad (Uradne objave Občine Grad, št. 1/2017) je Občinski svet Občine Grad na 4. redni
seji dne 17. 4. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI GRAD ZA LETO 2019
1. člen
(vsebina)
Glede na prioritete, kadrovske in prostorske razmere v športu ter skladno z razvojnimi načrti in
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi se s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Grad (v nadaljevanju: pravilnik) in tem letnim programom športa (v
nadaljevanju: LPŠ) v občini Grad (v nadaljevanju: občina) za leto 2019 določi:
• obseg in vrsto športnih programov in področij, ki se v letu 2019 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
• višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.
2. člen
(izvajalci LPŠ)
V proračunu občine se v letu 2019 zagotovijo sredstva za športne programe in področja, ki jih izvajajo
izvajalci LPŠ iz 4. člena Pravilnika in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu Pravilnika.
3. člen
(področja športa)
V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna občine Grad sofinancirajo naslednji programi in
področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Promocijski športni programi: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati,
Krpan, Mladi planinec
b) Šolska športna tekmovanja
c) Celoletni športni programi
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a) Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.3. Kakovostni šport
a) Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa
1.4. Vrhunski šport
a) Programi vrhunskih športnikov
1.5. Športna rekreacija
a) Celoletni ciljni športnorekreativni programi
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
V letu 2019 se sofinancira novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove športnih objektov.
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
a) Delovanje športnih društev
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
a) Druge športne prireditve
V letu 2019 je zaradi večje promocije športa poleg izvedbe prireditve občinskega pomena tudi obvezna
udeležba izvajalcev LPŠ na dveh prireditvah občinskega pomena, in sicer na občinskih vaških igrah in

občinskem nogometnem turnirju. Za neudeležbo na občinskih vaških igrah in občinskem nogometnem
turnirju se odšteje izvajalcem LPŠ po 100,00 EUR za posamezno prireditev in se sredstva prištejejo
organizatorju prireditve. Ne velja pa to za naslednje izvajalce LPŠ: DŽD Kruplivnik, OŠ Grad, Nina
Celeca in DRS »Peški« Motovilci.
4. člen
(obseg področij športa)
Programi in področja športa iz 3. člena se sofinancirajo:
 športni programi: na osnovi določb odloka,
 športni objekti in površine za šport v naravi kot je predvideno v 6. členu LPŠ,
 organiziranost v športu: na osnovi določb odloka in
 športne prireditve in promocija športa: na osnovi določb odloka.
5. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine Grad za leto 2019, in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI

p. p.

sredstva
2019 v EUR
1.800

v%
6,21

05.04.
05.04.
05.04.

12.000
1.000
2.000

41,38
3,45
6,90

05.04.

3.200

11,03

Prostočasna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Druge športne prireditve
SKUPAJ

05.04.
05.04.

05.04.

3.000
23.000,00

10,34
79,31

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
SKUPAJ

05.04.01.
05.04.01.

6.000,00
6.000,00

20,69
20,69

05.04.

29.000,00

100,00

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA

V letu 2019 je za področje športa v proračunu Občine Grad namenjenih 29.000,00 EUR.
6. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
 sredstva za izvedbo vseh športnih programov, za organiziranost v športu in športne prireditve
ter promocijo športa (p. p. 05.04. Sredstva za športne potrebe):
o na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb z izbranimi izvajalci.
 sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi (p. p. 05.04.01. Sredstva za investicije
v športne objekte):
o na podlagi potrjenega proračuna in pogodbe z izvajalcem ter predložitve računov
izvedenih del izvajalcev. Izvajalca v letu 2019 sta NK Grad in ŠD Kruplivnik.
7. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika izvedla
postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2019.
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8. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. Če se med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti
izvajalcev LPŠ ne bodo porabila, se v interesu razvoja športa pripravi predlog prerazporeditve sredstev,
ki ga s sklepom potrdi imenovana Komisija za šport.
9. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.
10. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2019, se uporabljajo določila Pravilnika.
11. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v Občini Grad za leto 2019 začne veljati z dnem potrditve na občinskem svetu.

Št.: 671-0002/2019-1
Grad, dne 18. 4. 2019
županja Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

3

