Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11.,
86/12. i 94/13.), te članka 15. Statuta Općine Šenkovec («Službeni glasnik Međimurske županije»,
broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Šenkovec je na 13. sjednici održanoj 10.12.2014. godine je
usvojilo

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA PODRUČJE
OPĆINE ŠENKOVEC U 2015. GODINI

TOČKA 1.
Programom javnih potreba u sportu na području Općine Šenkovec u 2015. godini (u
daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se interesi i smjernice za razvitak sporta koje će se financirati iz
Proračuna Općine Šenkovec, kada su te javne potrebe u interesu Općine Šenkovec.
TOČKA 2.
Javne potrebe u sportu na području Općine Šenkovec ostvarivati će se:
o djelovanjem sportskih udruga te pomaganjem i promicanjem sportskih aktivnosti, na
čijim će se sportskim priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i promicanju sporta,
o planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina na području
Općine Šenkovec.
TOČKA 3.
Na području Općine Šenkovec egzistiraju slijedeći sportovi:
o
o
o
o

nogomet,
stolni tenis,
gimnastika,
rekreativni sport.
TOČKA 4.

Bavljenje ovim sportovima organizirano je preko sljedećih sportskih udruga i oblika organiziranja:
1. NK "Šenkovec“, Šenkovec,
2. STK "Šenkovec“, Šenkovec,
3. Udruga "Sport za sve“, Šenkovec,
4. Udruga "FLIK“, Šenkovec
5. Karate klub Globus, Šenkovec
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6. Squash klub Međimurje, Šenkovec.
TOČKA 5.
Tijekom 2015. godine planiraju se u oblasti sporta sljedeći poslovi i aktivnosti:


financiranje postojeće sportske udruge sukladno planiranim sredstvima i
utvrđenim kriterijima,



poduzimanje radnje radi promicanja sporta, poglavito kod djece i mladeži,



rad na omasovljenju u oblasti sporta i na podizanju njegove kvalitete, te razvijanje
moralne vrijednosti kod sportaša,



poticanje izvrsnosti i kvalitete kroz rezultate koji na taj način promoviraju i nose
ime Općine Šenkovec,



opremanje sportske dvorane u okviru Sportskog doma “Gorčica“.

Za kontrolu provedbi aktivnosti iz ove točke zadužen je Odbor za prosvjetu, kulturu, sport, dodjelu
stipendija i mladež.
TOČKA 6.
Sredstva za potrebe sporta iz točke 4. ovog Programa, raspoređuju se na:
R.br.

NAZIV

1.

NK "Šenkovec“, Šenkovec

25.000,00 kuna

2.

STK "Šenkovec“, Šenkovec

35.000,00 kuna

3.

Udruga "Sport za sve“, Šenkovec

3.500,00 kuna

4.

Udruga "FLIK", Šenkovec

4.500,00 kuna

5.

Karate klub Globus, Šenkovec

2.500,00 kuna

6.

Squash klub Međimurje, Šenkovec

2.500,00 kuna

UKUPNO:

IZNOS

73.000,00 kuna

TOČKA 7.
Ako se u Proračunu Općine Šenkovec neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke 6. ovog
Programa uplaćivati će se prema mogućnostima iz Proračuna.
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TOČKA 8.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u sportu uvrštenih ovim Programom,
preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika, ako za to postoji
potreba i ako to odobri načelnik Općine Šenkovec.
TOČKA 9.
U slučaju posebnog, iznadprosječnog uspjeha sportske udruge odnosno individualnog natjecatelja u
natjecanju, Općina Šenkovec može iznimno dodijeliti posebnu novačnu naknadu za to ostvarenje.
TOČKA 10.
Korisnici sredstava Proračuna Općine Šenkovec iz točke 6. ovoga Programa podnose zahtjev
Općinskom načelniku Općine Šenkovec za dodjelu sredstava u tekućoj godini.
TOČKA 11.
Pravo na proračunska sredstva Općine Šenkovec imaju korisnici iz točke 6. ovoga Programa koji su
uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine sukladno ovome Programu i Odluci o
izvršenju proračuna Općine Šenkovec.
TOČKA 12.
Ovaj Program stupa na snagu s danom objave u listu "Službeni glasnik Međimurske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC

Klasa: 021-05/14-13
Ur.broj: 2109-25/14-5
Šenkovec, 10.12.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Antun Juras
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