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PODROČJA ŠPORTA
(VIŠINA SREDSTEV V 2019)

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO,
11/18-ZSPDSLS, 30/18), 13. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, štev. 29/17, 21/18 – ZNOrg) ), 7. člena Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta
(MUV, štev. 36/17), Resolucije o nacionalnem programu športa
za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, štev. 26/14) in 15. člena
Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13), je občinski svet Občine Muta na 4. redni seji, dne 7.
marca 2019 sprejel

LETNI PROGRAM
športa občine Muta za leto 2019
1. člen
Letni program športa Občine Muta za leto 2019 zagotavlja,
da bo Občina Muta iz občinskega proračuna za leto 2019 izvajalcem športnih programov namenila sredstva v skupni višini
31.560,00 EUR za izvajanje programov športa, ki se financirajo
iz javnih sredstev.
Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim izvajalcem,
ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe
športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine.
2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nadaljevanju: nacionalni program) in Odlokom o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Muta (v nadaljevanju: odlok) obsega Letni program športa v Občini Muta za leto
2019 (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:
PODROČJA ŠPORTA
(VIŠINA SREDSTEV V 2019)
1. ŠPORTNI PROGRAMI

ŠT. 6 – 15. 3. 2019

V EUR
22.510,00

1.2.2. Športne prireditve za otroke in mladino
s posebnimi potrebami

V EUR
0,00

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport

10.730,00

1.3.1 Programi športne vzgoje otrok in
mladine usmerjenih v KŠ in VŠ

10.730,00

1.4. Kakovostni šport

6.400,00

1.5. Vrhunski šport

0,00

1.5.1. Programi vrhunskih športnikov –
športnih društev

0,00

1.6. Šport invalidov

0,00

1.6.1. Pilotski programi povezovanja športnih
in invalidskih društev in zvez

0,00

1.7. Športna rekreacija

100,00

1.7.1 Celoletni ciljni športno-rekreativni
programi

100,00

1.8. Šport starejših

250,00

1.8.1. Skupinska gibalna vadba starejših in
istočasna športna vadba razširjene družine

250,00

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.110,00

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu

1.900,00

2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija
(podpora športu)

210,00
0,00

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.640,00

3.1. Delovanje športnih organizacij

3.640,00

3.1.1. Delovanje društev in klubov

2.340,00

1.1. Prostočasna vzgoja otrok in mladine

5.030,00

3.1.2. Delovanje Športne zveze

1.300,00

1.1.1. Promocijski športni programi

1.850,00

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA
ŠPORTA

3.300,00

4.1. Druge športne prireditve

3.300,00

1.1.2. Šolska športna tekmovanja

280,00

1.1.3. Celoletni športni programi

2.540,00

1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih
dnevih

360,00

4.2. Občinske športno promocijske prireditve za
podelitev priznanj v športu
SKUPAJ:

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami

0,00

1.2.1. Celoletni športni programi športne
vzgoje otrok in mladine s posebnimi
potrebami

0,00

0,00
31.560,00

3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa in odloka bo
objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto
2019.

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na
podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prijavljenih
programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi v odloku.
4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s
programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni
program.
Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci programov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vrednotenje programov športa, ki so določena v odloku.
5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v
celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni
v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo letnega programa športa.
6. člen
Letni program športa prične veljati naslednji dan po objavi v
Medobčinskem uradnem vestniku in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov
športa v Občini Muta v letu 2019.
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