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Letni program športa v Občini Križevci za leto 2019
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2019
Datum sprejema: 12.06.2019
Datum objave: 21.06.2019
Datum začetka veljavnosti: 22.06.2019

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 6. člena Odloka o
postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
24/2019) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet
Občine Križevci na svoji 5. seji, dne 12. 6. 2019 sprejel
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V  OBČINI KRIŽEVCI ZA LETO 2019

 
1. člen

(vsebina)
Občina Križevci (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti Občine in razpoložljivimi sredstvi
proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini
Križevci za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
·  vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
·  višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja,
·  način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
 

2. člen
(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
·  športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
·  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
·  pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
·  samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
·  ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove in
·  zasebni športni delavci.
·  Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja razpisanih področij športa, če izpolnjujejo
pogoje:
·  imajo sedež v Občini najmanj eno leto,
·  so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi
predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
·  izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR in
izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
·  imajo za prijavljene športne programe in/ali področja: 
·  zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za
opravljanje strokovnega dela v športu,
·  izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
·  urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov,
·  so izpolnili vse obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa v Občini za leto 2018 (če
športnih programov/področij niso izvedli, z enakimi programi/področji ne morejo kandidirati).
Športna društva in Športna zveza Križevci imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
 

3. člen
(programi in področja športa ter zneski sofinanciranja)

Iz proračuna Občine Križevci se za proračunsko leto 2019 zagotovijo sredstva za šport v skupni višini
27.240,00 EUR, od tega za:
·  dejavnost Športne zveze Križevci (18013)…..3.800,00 EUR
·  športne prireditve (18014)…………800,00 EUR
·  delovanje športnih društev Občine Križevci (18016)……….12.955,00 EUR
·  šport v OŠ Križevci (18018)…………..1.810,00 EUR
·  druga športna društva, ki niso člani ŠZ Križevci (18026)…………500,00 EUR
·  investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (18020)………..7.375,00 EUR
 

4. člen
(pogoji sofinanciranja)

·  dejavnost Športne zveze Križevci (3.800,00 EUR)
Občina sofinancira delovanje Športne zveze Križevci na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Križevci.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=f1f51bdf-1231-4505-9c67-2c70f738012f
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=76f32651-47ed-4733-8123-5a570481e1ad
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Športna zveza je dolžna sredstva uporabiti za naslednje dejavnosti:
·  organizacijo občinske lige malega nogometa na travi
·  organizacijo občinske lige trojk v nogometu v dvorani
·  organizacijo občinske lige v namiznem tenisu
·  organizacijo občinske lige v pikadu
·  organizacijo zaključkov vseh lig
·  organizacijo občinskega prvenstva v namiznem tenisu
·  organizacijo občinskega prvenstva v pikadu
·  strokovno izobraževanje
·  organizacijo skupščine športne zveze
·  potrošni material in reprezentanca
·  kilometrine, nagrade in dnevnice
·  organizacijo ostalih športnih prireditev
·  športne prireditve (800,00 EUR)
Občina sofinancira organizacijo športnih prireditev, ki se organizirajo na območju občine Križevci katerih so
organizatorji člani ŠZ Križevci.
·  delovanje športnih društev Občine Križevci (12.955,00 EUR)
Občina sofinancira v letu 2019 športno rekreacijo v društvih na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v občini Križevci ter delovanje JK Križevci pri Ljutomeru v višini 1.035,00 EUR.
·  šport v OŠ Križevci (1.810,00 EUR)
Sofinancira se dejavnost šolskega športnega društva ter udeležba učencev na občinskih, regijskih in
državnih tekmovanjih.
·  sofinanciranje drugih športnih društev, ki niso člani ŠZ Križevci (500,00 EUR)
Občina sofinancira delovanje Kinološkega društva Ljutomer-Križevci.
·  investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (7.375,00 EUR)
a) Občina sofinancira investicijsko vzdrževanje športnih objektov na podlagi določil 11. člena Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v občini Križevci v skupni višini 7.640,00 EUR.
V letu 2019 se sofinancira ureditev športno rekreacijskih centrov, ki so v lasti oz. upravljanju ŠD Križevci in
ŠD LO-KO v skupni višini 5.340,00 EUR).
b)    kakovostni šport (1.035,00 EUR)
Občina sofinancira dejavnost Judo kluba Križevci pri Ljutomeru.
c)    novogradnja športnih objektov in izdelava projektne dokumentacije (0,00 EUR)
d)    investicijski transferji nepridobitnim organizacijam (1.000,00 EUR)
S sredstvi razpolaga ŠZ Križevci, ki jih namensko porabi za najem športnih objektov in športne opreme.
 

5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
·  sredstva za izvedbo športnih programov in področij:
·  na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
·  sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi:
·  na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
·  sredstva za strokovno in informacijsko podporo športu:
·  na osnovi potrjenega proračuna Občine in veljavne pogodbe z izvajalcem.

 
6. člen

(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v Občini za leto 2019 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Križevci za leto 2019. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se
izvrši na osnovi Pravilnika o pogojih, merilih in kriterijih za vrednotenje in sofinanciranje LPŠ.
 

7. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih
razpisanih  programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane
programe/področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
 

8. člen
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.
 

9. člen
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v Občini Križevci za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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Številka: 9000-0001/2019-26
Datum:  12.6.2019
 

 Občina Križevci
 Branko Belec, župan

 


