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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Spteiem Letnega programa Sporta v obtini Vransko za leto 2017 in potrditev
Meril za vrednotenie in izbor programov Sporta v obiini Vransko zaleto 2017

V skladu s 7. ilenom Zakona o Sportu (Jradni list RS, it. 22/98, 97 /01 - ZSDP tn 15/03 -
ZOPA) lokalna skupnost z letnim programom doloia progtame Sporta, ki se sofinancrrajo iz
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresniievanje, in obseg sledstev,
ki se zagotoviio v proraiunu lokalne skupnosti.

Obiinskemu svetu zato predlaqam, da sprejme letni progtam Sporta v obtini Vransko za leto
2077 v predloienem besedilu.

Del sredstev, namenienih izvedbi letnega programa Sporta, se z iavnim razpisom razdels. Spotnim
dru5wom in klubom v obiini na podlagi Pravilnika o sofinanciraniu letneg^ ptograma Sporta v
Obiini Vransko pradni list RS, lt. 1,4/1,0) ter Meril za vrednotenje in izbor progtamov Sporta,
katera pred vsakim razpisom potdi obiinski svet.

Obiinskemu svetu zato predlaeam, da potrdi Merila za vrednotenje in izbor progtamov Sporta v
obiini Vransko zaleto 2077 v predloienem besedilu.

Ptedlog prvega sklepa:
Sprejme se Letni program Sporta v obtini Vransko zaleto 2017 v predloienem besedilu.

Ptedlog drugega sklepa:
Potrdijo se Merila za vrednotenje in izbor programov Sporta v obiini Vransko za leto 2077 v
predlolenem besedilu.

2upeN
Franc



PREDLOG

Na podlagi 7. tn 16. tlena Statuta obiine Vransko pradni list RS, it. 17 /10 n 53/10 ter Uradne
objave Obiine Vransko, it. 2l /2012, 46/201,5 n 54/2016) ^ 7. tlera Zakona o Sportu pradni
list RS, {t. 22/98, 97 /01 - ZSDP n 15/03 - ZOPA) je obiinski svet Obtine Vransko na

....... sejidne.. .... spreiel

LETNI PROGRAM
Sporta v obiini Vransko zaleto 2017

Obiina Vtansko bo v letu 2077, na podlagr sprejetega proraiuna, namenila skupaj 85.339,80 EUR
za izvedbo letnega programa Sporta v obiini Vransko.

Skupaj zagotovljena sredstva za Sport se bodo v okviru proraiunskih postavk namerrrla za

naslednie namene:

l.Zavzdrilevanie zunaniih Sportnih obiektov v skupni vi5ini 3.150,00 EUR.

Sredstva so namenjena za pokivanje stroikov vzdri,evanja zunanlih Sportnih gn5t pri Osnovni
Ioli Vransko, vrtcu in Sportni dvorani. Sredswa so namenien^ z^ pokrivanje stroikov ko5nje
trave, namakanla tgdii, elektritne energije za ruzsvet)javo in za intervencije zarudi nepredvidenih
okvat na Sportnih obiektih in napravah.

2, Za (porltno deiavnost, ki se izvaia v okviru JZ Osnovna Sola Vransko -Tabor 4.016125
EUR.

Sredstva so namenjena za pokrivanje sttoSkov profesorja Sportne vzgoje in za financiranie
Sportnih tekmovanj, Zlati soniek in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na

podlagi spreietega proraiuna in podpisane leffre pogodbe.

3. Za deiavnost Sportnih druStev in klubov v skupni vi5ini 33.799150 EUR.

Sredstva z^ te i^rnene se bodo na podlagi izvedenega javnega nzpisa namenjala za dejavnost in
nakup opreme Sportnih drultev in klubov ter z^ druge 'tzva)alce Sportnih programov v obdini, ki
lahko na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letneg^ progr^m^
Sporta v Obiini Vtansko (Jradni list RS, it. 14/10). Na podlagi iavnega nzpisa se bo v let 2017
fnancrrala naslednja vsebina Sponnih programov:

- interesna Sportnavzgoja otrok, mladine in Studentov,
- SPotna vzgoia otrok in mladine, usmerienih v kakovostni in vrhunski Spoft,
- Sportnavzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni 5port,
- vrhunski 5port,
- Sportna rekreacija,
- Sport invalidov,
- Sport starejlih,
- Solanie in izpopolnievanje strokovnih kadrov,
- delovanje Sportnih dru5tev in obiinske Sportne zyeze,
- orgaruzaciia Sportnih prireditev,
- vzdrL,evanje Sportnih objektov.



PREDLOG

Posamezen izvaialec Sportnega programa bo prejel sredstva na podlagi toik, ki iih bo zbral glede

na toikovni sistem, ki ie sestavni del pravilnika. Z izbrantmi rzvalalci Sportnih programov bo

Lupat sklenil pogodbe, ki bodo natanino opredeljevale namensko porabo proratunskih sredstev.

4. Za tptavlianie, ii5Eenie in obratovalne stro5ke Sportn. dvotane Vransko za izvaianie

Sportnih programov, Solskih in izven Solskih Sportnih aktivnosti v skupni vi5ini 35.449,05

EUR in sicer za naslednie namene:

- 28.834,05 EUR za plate upravitelia in tediteliev v Sportni dvorani Vtansko,

- 6.615,00 EUR za pokrivanie obratovalnih stroikov Sportne dvorane Vransko (iiStenje, enetgija,

komunalne storltve, pregledi Sportne in ostale opreme v dvorani).

5. Za ostale nepredvidene stro5ke s podtodja Sporta in prostoiasnih aktivnosti v skupni
vi5ini 735,00 EUR.

Planirana sredstva v okviru proraiuna za leto 2017 so namenjena pokritju stro5kov drugega

splo5nega materiala in stodtev, ki niso opredeliena v predhodnih toikah, niso predmet iavnega
razpisa in iih tudi vnaprej ni mogote natanineje definirati.

6. Za investiciisko vzdrilevanie iavnih Sportnih povr5in in obiektov v skupni vi5ini 8.190,00

EUR, in sicer za naslednie namene:

- 6.825,00 EUR za nujnavzdrl,evalna dela na Spotni dvorani Vransko,

- 1.365,00 EUR za nujnavzdri,evalna dela na zunanilh Sportnih povr5inah.
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