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16.
***
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list
Republike Slovenije št. 22/98), določil Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list
Republike Slovenije, št. 24/00 in 31/00) ter 15. in 20.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/99) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 34. redni seji dne 10.10.2006 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov
v Občini Preddvor

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za športne
programe, ki jih Občina Preddvor zagotavlja v
vsakoletnem proračunu za izvajanje letnega programa
športa.
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev občinskega
proračuna za sofinanciranje športnih programov v Občini
Preddvor, ki so v javnem interesu, ter spremljanje in
nadzor nad namensko porabo teh sredstev.

PREDDVOR
Cena 320 SIT (DDV vključen)

LETO XII

njihovih programov pred ostalimi izvajalci programa
športa.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci
in izvajalci športne dejavnosti iz prvega člena tega
pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo sedež v Občini Preddvor in tam tudi
delujejo;
imajo zagotovljene materialne, kadrovske in
organizacijske
pogoje
za
uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti;
imajo organizirano redno dejavnost in vadbo
najmanj eno leto (registracija vsa v preteklem
letu);
imajo urejeno evidenco članstva oziroma
evidenco o udeležencih programov in plačano
članarino, kolikor so organizirani v skladu z
Zakonom o društvih.
izjemoma lahko program prijavijo tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Preddvor, v primeru
da program izvajajo občani Občine Preddvor.
Do sredstev proračuna so upravičeni v skladu z
merili pod pogojem, da so kategorizirani po
merilih Olimpijskega komiteja Slovenije in da na
območju Občine Preddvor nimajo možnosti
izvajati svoje dejavnosti.
Programi kolektivnih športov, katerih izvajalci imajo
sedež izven Občine Preddvor, se ne financirajo po tem
pravilniku.

2. člen
Javni interes na področju športa v Občini Preddvor
obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih
športa, ki se uresničujejo tako, da:
se
zagotavljajo
finančna
sredstva
za
sofinanciranje športnih programov;
se spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje
in razvoj športnih programov.

5. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim
programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi
pravočasne in popolne kandidature na vsakoletnem
javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje programov športa za sredstva iz
občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji
izvajalci programov:
športna društva in klubi, ki imajo sedež v Občini
Preddvor;
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva
s sedežem in delovanjem na območju Občine
Preddvor;
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni
delavci in druge organizacije, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva, klubi in zveza športnih društev imajo
pod enakimi pogoji prednost na razpisu pri sofinanciranju

LETNI PROGRAM ŠPORTA – VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z Letnim
programom športa, katerega potrdi in sprejme Občinski
svet Občine Preddvor.
Letni program športa določa programe športa, ki se
sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in
vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem poračunu
za sofinanciranje posameznih programov.
Predlog Letnega programa športa za posamezno
proračunsko leto pripravi Občinska uprava Občine
Preddvor.
7. člen
Za
uresničevanje
javnega
interesa v športu,
opredeljenega v letnem programu in v skladu z
usmeritvami Nacionalnega programa športa, se sredstva
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v občinskem proračunu Občine Preddvor zagotavljajo za
sofinanciranje naslednjih vsebin:
⇒ Športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
⇒ Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
⇒ Športna vzgoja mladine
- Interesna športna vzgoja mladine
- Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
⇒ Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
⇒ Športna dejavnost študentov
⇒ Kakovostni šport
⇒ Vrhunski šport
⇒ Športna rekreacija
⇒ Pohodništvo in planinstvo
⇒ Šport invalidov
⇒ Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov
⇒ Športni objekti
⇒ Množične in promocijske športne prireditve v
javnem interesu

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
8. člen
Višina financiranja športnih programov je odvisna od
višine sredstev, namenjenih za športne programe v
občinskem proračunu in letnem programu športa.
9. člen
Vrednost programov športa po pogojih in merilih tega
pravilnika se določa točkovno, in sicer je vrednost točke
različna po posameznih programih in je odvisna od
obsega sredstev za posamezni program, ki je določen v
letnem programu športa, ter številom točk vseh društev
oziroma izvajalcev, katerih program se vrednoti.
Kot dejanski strošek se sofinancira tiste programe in v
tisti višini, kot je to pri posameznemu programu določeno
z letnim programom športa.

JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV IN
ŠPORTNIH PROGAMOV
10. člen
Občina Preddvor objavi javni razpis za sofinanciranje
športa, katerega izvedba se časovno prilagodi sprejemu
občinskega proračuna, najkasneje pa se javni razpis
objavi v 60 dneh po sprejemu občinskega proračuna.
11. člen
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Viharnik,
obvestilo o najavi razpisa pa tudi na oglasni deski Občine
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
12. člen
Besedilo
javnega
razpisa,
vsebino
razpisne
dokumentacije, datum objave javnega razpisa in rok za
sprejem vlog določi župan.
13. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
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navedbo naročnika, naslov za vložitev prijave in
rok za prijavo;
navedbo programov, ki so predmet javnega
razpisa;
pogoje, katere morajo izpolnjevati izvajalci
oziroma predlagatelji programov;
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za
posamezni program v skladu z Letnim
programom šport, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Preddvor;
kraj in čas, kjer lahko zainteresirani predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo;
navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje
informacij;
rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o
izidu javnega razpisa.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo
še drugi podatki, če je to potrebno.
-

14. člen
Razpisni rok za zbiranje prijav ne sme biti krajši od 30
dni.
15. člen
Predlagatelji programov se lahko na razpis prijavijo
izključno in samo z razpisno dokumentacijo in na za to
predvidenih obrazcih.
Vloga predlagatelja programa mora biti dostavljena v
roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, sicer se je
ne obravnava, in v zapečatenem ovitku z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša.
16. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa vodi komisija za izbiro programov športa (v
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz 4 članov, in sicer 3
predstavnikov Odbora za šolstvo, šport in kulturo in 1
predstavnika po izbiri župana, od katerih župan imenuje
tudi predsednika.
17. člen
Naloge komisije so:
pregled prispelih vlog na javni razpis;
vrednotenje prijavljenih športnih programov v
skladu z določili tega pravilnika;
spremljanje programov v skladu z določili tega
pravilnika;
priprava predlogov ukrepov in sankcij v primeru
neupoštevanja in kršenja pogojev javnega
razpisa:
izvedba ostalih nalog, katere določi župan.
Vrednotenje prijavljenih športnih programov in druge
administrativne naloge za komisijo opravlja Občinska
uprava Občine Preddvor.
18. člen
Komisija na podlagi meril in kriterijev po tem pravilniku
opravi izbor in vrednotenje programov in izdela predlog
razdelitve
razpoložljivih
sredstev,
katera
za
sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski
proračun.
19. člen
Komisija predlog razdelitve predloži županu, ki izda
sklep, s katerim pisno obvesti izbrane izvajalce o višini
dodeljenih sredstev.
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Zoper sklep lahko kandidati, ki niso bili izbrani, oziroma
kandidati, ki menijo, da njihovi predlogi niso bili
vrednoteni v skladu z določili in merili, v 15 dneh od
prevzema sklepa vložijo pritožbo.
O pritožbi odloča župan Občine Preddvor.
Na sklep župana ni pritožbe, v skladu z zakonodajo pa je
možno uporabiti druga pravna sredstva.
20. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan z izbranimi izvajalci
podpiše pogodbo o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
naziv in naslov izvajalca, njegova davčna in
matična številka ter transakcijski račun za
nakazilo sredstev;
vsebina in obseg programa;
čas realizacije programa;
višina dodeljenih sredstev;
rok za oddajo poročil;
način nadzora nad porabo sredstev;
določila o vračilu sredstev v primeru
nenamenske porabe;
druge medsebojne pravice in dolžnosti.
21. člen
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva iz
občinskega proračuna za sofinanciranje nakazuje na
račune posameznih izvajalcev programov.

SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV
22. člen
Nadzor nad izvajanjem in porabo sredstev izvajalcev
športnih programov opravlja Občinska uprava Občine
Preddvor v sodelovanju s komisijo.
23. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 28. februarja
naslednjega leta občinski upravi predložiti poročilo o
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih
obveznosti.
24. člen
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, v
naslednjem letu izvajalec ne more pridobiti sredstev na
podlagi tega pravilnika.
V primeru ugotovitve, na osnovi oddanega poročila,
nepravilnosti izvajanja programa se neupravičeno
pridobljena
sredstva
poračunajo
v
naslednjem
proračunskem letu, če pa izvajalec v naslednjem
proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, je dolžan
sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski
proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna, če se ugotovi,
da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena
proračunska sredstva za vsebine, za katere stroški
dejansko ne nastajajo.
25. člen
V primeru da izvajalec ne porabi vseh odobrenih
sredstev, jih župan lahko s sklepom prerazporedi drugim
izvajalcem programov športa.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA IZBOR IN
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
PREDDVOR
26. člen
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v
Občini Preddvor so namenjena vrednotenju programov
športa, ki so v javnem interesu Občine Preddvor in se
uporabljajo
za
točkovanje
prijav
predlagateljev
programov športa, ki prispejo na javni razpis, ter za
dodelitev finančnih sredstev posameznim programom in
upravičencem.
Športni programi Občini Preddvor se na podlagi prijave
na javni razpis sofinancirajo v skladu z izhodišči in
usmeritvami Nacionalnega programa športa in s
sprejetimi usmeritvami vsakoletnega programa športa na
občinski ravni.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna
na podlagi točkovnega sistema v skladu s temi merili in
na podlagi razpoložljivih sredstev, ki jih za šport oziroma
posamezne športne programe določi letni program
športa v občini in odlok o proračunu občine za tekoče
leto.
Vrednost točke je odvisna od višine sredstev, ki so
proračunsko namenjena za financiranje programov
športa v občini, določil letnega programa športa in števila
prijavljenih programov in je za različne programe
različna.
Kolikor za posamezen program ni prijavljenih dovolj
predlogov ali pa sredstva po ovrednotenju – točkovanju
ostanejo za posamezen program neporabljena, se
finančna sredstva iz takega področja prerazporedijo in
porazdelijo na druge športne vsebine v skladu s
sprejetimi izhodišči, določenimi v vsakoletnem programu
športa.
Športni programi so razdeljeni v tri skupine:
1. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v
individualnih športih in v katerih lahko
posameznik tekmuje v uradnih tekmovalnih
sistemih za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v
kolektivnih športih in v katerih športniki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih za
naslov državnega prvaka.
3. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športnorekreativne programe.
Posamezni programi se točkujejo in rangirajo glede na
kazalce razširjenosti in kazalce uspešnosti.
1.

Razširjenost

Kriterij - število članov s plačano članarino:
⇒ do 20 članov
–
10 točk;
⇒ od 21 do 80 članov
–
30 točk;
⇒ nad 81 članov
–
50 točk.
Kriterij - število registriranih športnikov:
⇒ do 6 registriranih članov
–
⇒ od 7 – 20 članov
–
⇒ nad 21 članov
–

10 točk;
20 točk;
30 točk.

Kriterij - delovanje društva v občini:
⇒ do 10 let
–
⇒ od 10 do 20 let
–
⇒ od 20 do 30 let
–
⇒ od 30 do 40 let
–
⇒ nad 40 let
–

10 točk;
20 točk;
30 točk;
40 točk;
50 točk.
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2.

50 točk;
100 točk.

Kriterij - uvrstitev na tekmovanjih (v pretekli tekmovalni
sezoni):
KAZALCI

kolektivni šport
individualni šport:
uvrstitev na
državnem nivoju
dosežena uvrstitev
na mednarodnih
tekmovanjih

1.

I. liga
100
1.-5.
mesto
80
1.-8.
mesto
100

II. liga
80
5.-10.
mesto
60
9.-20.
mesto
80

III. liga
60
11-15.
mesto
40

⇒

⇒

2.
2.1.

KRITERIJ IN ŠTEVILO TOČK

IV. liga
40
> 15.
mesto
20

za izvajanje programa Naučimo se plavati se
sofinancira 20 ur najemnine objekta in strokovni
kader za vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in
največ 12 otrok po naslednjih merilih:
- 1 ura najema bazena - 2 točki;
- 1 ura strokovni kader - 1 točka.

⇒

za izvajanja programa Ciciban planinec se
sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader in
objekt na skupino, v kateri je najmanj 8 otrok, po
naslednjih merilih:
Največje število točk: 30 točk
- izkušnje pri organizaciji in izvedbi tovrstnih
programov (1 - 10 točk);
- usposobljenost strokovnega kadra (1 - 10 točk);
- primernost lokacije za izvajanje programov (1 - 5
točk);
- številčnost skupine (1 - 5 točk).

⇒

za izvajanje ostalih športnih dejavnosti za
predšolske otroke, ki upravičijo svojo vlogo in pomen
za razvijanje osnovnih gibalnih znanj otrok, ki jih

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

⇒

za izvajanje programov Zlati sonček in Krpan se
sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader in
objekt na skupino, v kateri je najmanj 8 otrok, po
naslednjih merilih:
Največje število točk: 30 točk
- izkušnje pri organizaciji in izvedbi tovrstnih
programov (1 - 10 točk);
- usposobljenost strokovnega kadra (1 - 10 točk);
- primernost lokacije za izvajanje programov (1 - 5
točk);
- številčnost skupine (1 - 5 točk).

⇒

za izvajanje ostalih športnih dejavnosti - redne
vadbe (vključeni otroci ne tekmujejo v tekmovalnih
sistemih za naslov državnega prvaka), ki jih
organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se
sofinancira do 80 ur najema objekta in 80 ur
strokovnega kadra na skupino, v kateri je najmanj 12
in največ 20 otrok po naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta - 1 točka;
- 1 ura strokovni kader - 1 točka.

⇒

organizacija
in
izpeljava
občinskih
šolskih
tekmovanj: sofinancira se organizacija in izpeljava
tekmovanja, pogoj za sofinanciranje pa je udeležba
najmanj 4 ekip ali 10 posameznikov - 40 točk.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
za izvajanje programa Zlati sonček se sofinancira
propagandno gradivo, strokovni kader in objekt na
skupino, v kateri je najmanj 8 otrok, po naslednjih
merilih:
Največje število točk: 30 točk
- izkušnje pri organizaciji in izvedbi tovrstnih
programov (1 - 10 točk);
- usposobljenost strokovnega kadra (1 - 10 točk);
- primernost lokacije za izvajanje programov (1 - 5
točk);
- številčnost skupine (1 - 5 točk).

Športna vzgoja šoloobveznih otrok

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi
izvajalci športne dejavnosti.

Športna vzgoja predšolskih otrok

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih življenja
je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa
vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, socialni
in emocionalni razvoj. Programi morajo po kakovosti in
obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po
gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati
tudi na zdravje predšolskih otrok.
1.1.

organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se
sofinancira do 60 ur najema objekta in do 60 ur
strokovnega kadra na skupino, v kateri je najmanj 12
in največ 20 otrok po naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta - 1 točka;
- 1 ura strokovni kader - 1 točka.

Uspešnost

Kriterij - število kategoriziranih športnikov:
⇒ do 5 kategoriziranih športnikov –
⇒ nad 5 kategoriziranih športnikov –
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2.2.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo
na športno uspešnost. V programe se lahko vključijo
otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Obseg programov je odvisen od starostne stopnje
udeležencev, vrste in drugih posebnosti športne panoge,
upoštevajoč kazalce razširjenosti in uspešnosti.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
cicibani, cicibanke;
mlajši dečki in deklice;
starejši dečki in deklice.
Sofinancira se najem objekta in strokovni kader ter
materialne stroške, pogoj pa je, da ima predlagatelj
organizirani vsaj dve starostni kategoriji.
Sofinancira se dejansko število ur najema objekta in
strokovnega kadra na podlagi navedenih podatkov
izvajalca, vendar največ do števila ur pri posameznih
starostnih stopnjah.
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A - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – individualne športne panoge

izvajalca, vendar največ do števila ur pri posameznih
starostnih stopnjah.

V skupini je najmanj 8 tekmovalcev, v primeru da pa
posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom
vadečih.
⇒ skupina cicibanov/cicibank - 160-urni program maksimalno 200 točk (do 150 točk najem objekta, do
50 točk strokovni kader) in 60 točk (materialni
stroški);
⇒ skupina mlajših dečkov/deklic - 240-urni program maksimalno 300 točk (do 200 točk najem objekta, do
100 točk strokovni kader) in 80 točk (materialni
stroški);
⇒ skupina starejših dečkov/deklic - 320-urni program maksimalno 400 točk (do 250 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader) in 100 točk (materialni
stroški).

A - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport – individualne športne panoge

B - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev
kot na tekmi.
⇒ skupina cicibanov/cicibank - 160-urni program maksimalno 200 točk (do 150 točk najem objekta, do
50 točk strokovni kader) in 60 točk/skupino
(materialni stroški)
⇒ skupina mlajših dečkov/deklic - 240-urni program maksimalno 300 točk (do 200 točk najem objekta, do
100 točk strokovni kader) in 80 točk/skupino
(materialni stroški)
⇒ skupina starejših dečkov/deklic - 320-urni program maksimalno 400 točk (do 250 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader) in 100 točk/skupino
(materialni stroški).
3.
3.1.

Športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladih je dejavnost mladih od
15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe.
⇒ sofinancira se najem objekta in strokovni kader za
80-urne programe skupin, v katerih je najmanj 12 in
največ 20 mladih, in sicer po naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta - 1 točka;
- 1 ura strokovni kader - 1 točka.
3.2.

Športna vzgoja mladine,
kakovostni in vrhunski šport

usmerjene

v

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih
športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov,
primerljivih
z
dosežki
vrstnikov
v
mednarodnem merilu.
Obseg programov je odvisen od vrste in drugih
posebnosti športne panoge, upoštevajoč kazalce
razširjenosti in uspešnosti.
Sofinancira se najem objekta in strokovni kader,
predlagatelj pa mora imeti organizirani vsaj dve starostni
kategoriji.
Sofinancira se dejansko število ur najema objekta in
strokovnega kadra na podlagi navedenih podatkov

V skupini je najmanj 8 tekmovalcev, v primeru da pa
posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom
vadečih.
⇒ skupina mladincev/mladink - 400-urni program maksimalno 500 točk (do 350 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader).
B - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev
kot na tekmi.
⇒ skupina mladincev/mladink - 400-urni program maksimalno 500 točk (do 350 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader).
4.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v
vsakdanje življenje, kajti uspeh v športnih dejavnostih
vpliva tudi na uspešno socialno integracijo ter bogatejše
življenje.
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne programe in
strošek najemnine na skupino, v kateri je najmanj 5 in
največ 10 udeležencev.
Merila za ovrednotenje programa:
Največje možno število točk je 60.
številčnost skupine (1 - 10 točk);
izkušnje pri organizaciji in izvedbi tovrstnih
programov (1 - 20 točk);
ustrezna stopnja usposobljenosti strokovnega
kadra (1 - 20 točk);
primernost objekta za izvajanje dejavnosti (1 10 točk).
5.

Športna dejavnost študentov

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina
življenja
študentov
in
predstavlja
dopolnilo
intelektualnemu delu ter pripomore k bogastvu telesnega
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
⇒ sofinancira se najem objekta in strokovni kader za
80-urne programe skupin, v katerih je najmanj 12 in
največ 20 študentov, in sicer po naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta – 1 točka;
- 1 ura strokovni kader – 1 točka.
6.

Kakovostni šport

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
članskih ekip in članov posameznikov, ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa. Registrirani športniki nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega
prvaka.
Obseg programov je odvisen od vrste in drugih
posebnosti športne panoge, upoštevajoč kazalce
razširjenosti in uspešnosti.

60. stran URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 6

Sofinancira se lahko najemnina objekta.
A – Kakovostni šport – individualne športne panoge
V skupini je najmanj 6 tekmovalcev, v primeru da pa
posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom
vadečih.
skupina članov/članic – 320-urni program (do 400
točk)
B – Kakovostni šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev
kot na tekmi.
skupina članov/članic – 320-urni program (do 400
točk)
7.

Vrhunski šport
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-

1 ura strokovnega kadra – 0,5 točke.

9.

Pohodništvo in planinstvo

V program pohodništva in planinstva se lahko uvrstijo
planinska in ostala druga društva, ki se ukvarjajo z
organizacijo pohodov v planine in gore.
Organiziran pohod pomeni, da ima skupina enega ali več
vodičev oziroma gorskih vodnikov in da je ustrezno
poskrbljeno za varnost udeležencev.
Prednost pri sofinanciranju imajo programi planinstva in
gorništva, ki so namenjeni širšemu krogu udeležencev.
Merila za sofinanciranje:
ŠTEVILO

ŠTEVILO

VRSTA POHODA

UDELEŽENCEV

TOČK

vsakoletni
tradicionalni pohodi
ostali pohodi*

najmanj 50

200

najmanj 20

50

* Organizacija najmanj petih organiziranih pohodov letno.

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo
status
mednarodnega,
svetovnega
in
perspektivnega razreda.
Pri vrednotenju se upoštevajo kategorizirani športniki po
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Programi so odvisni od vrste in drugih posebnosti
športne panoge, upoštevajoč kazalce razširjenosti in
uspešnosti.
A - Individualne športne panoge
V skupini je najmanj 6 tekmovalcev, v primeru da pa
posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom
vadečih.
Sofinancira se lahko do 1200 ur najema objekta.
Največje možno število točk je 600 (objekt), število točk
pa se določa sorazmerno glede na število ur.
B – Kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev
kot na tekmi.
Sofinancira se lahko do 1200 ur najema objekta.
Največje možno število točk je 600 (objekt), število točk
pa se določa sorazmerno glede na število ur.
8.

Športna rekreacija

Cilji športne rekreacije odraslih (nad 20 let) so ohranjati
in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati
človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice
današnjega načina življenja in dela, preprečevati
upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi
pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti,
pri katerih gre za aktivno, koristno in prijetno
izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa.
Sofinancira se najemnina objekta za 80-urni program
vadbe na skupino, v kateri je najmanj 15 udeležencev, in
sicer:
1 ura najema objekta – 2 točki.
Za organizirano rekreativno vadbo starejših nad 65 let se
poleg objekta sofinancira tudi strokovni kader za izvedbo,
kar pomeni:
1 ura najema objekta – 1 točka;

10. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji in
razvedrilu.
Sofinancira se najem objekta in strokovni kader za 80urne programe na skupino, v kateri je največ 10
invalidov, in sicer.
- 1 ura najema – 1 točka;
- 1 ura strokovnega kadra – 1 točka.
11. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov,
zato
je
potrebno
spodbujanje
usposabljanja,
izobraževanja in spopolnjevanja in sofinanciranje le-tega.
Pogoj za sofinanciranje udeležbe na izobraževanjih je:
da vlogo posreduje osnovno društvo oziroma
organizacija;
da kandidat aktivno sodeluje na področju športa v
občini.
Merila za sofinanciranje izobraževanja in spopolnjevanja:
izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva 150 točk;
spopolnjevanje za obnovitev licence - 50 točk.
12. Športni objekti
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov občina vsako leto predvidi v proračunu
v skladu z razvojnim načrtom oziroma načrtom investicij.
Sredstva, namenjena investicijam in investicijskemu
vzdrževanju
športnih
objektov,
niso
predmet
vsakoletnega razpisa za vrednotenje in sofinanciranje
športnih programov v Občini Preddvor.
13. Športne prireditve
Del športno-rekreativnih programov so tudi športnorekreativne prireditve, ki pomenijo nadgradnjo celoletne
športne aktivnosti udeležencev in članov društev in
organizacij.
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Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in akcije v
organizaciji društev in klubov s sedežem v Občini
Preddvor.
Sofinancirajo se prireditve, ki:
so organizirane s soglasjem občine;
so namenjene širšemu krogu tekmovalcev oziroma
udeležencev;
so odmevne v širšem prostoru;
so pomembne za promocijo občine in popularizacijo
športno-rekreativnih programov.
Sofinancirajo se materialni stroški organizacije, in sicer
glede na število udeležencev.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV

ŠTEVILO TOČK

do 30
od 30 do 70
nad 70

50
100
200

Vsakemu društvu oziroma organizatorju se sofinancira
strošek organizacije največ dveh prireditev.
Športne prireditve, posebej pomembne za občino, ki
imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in
turizem, se financirajo iz posebne proračunske postavke.
KONČNE DOLOČBE
27. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
vrednotenju športnih programov v Občini Preddvor s
spremembami in dopolnitvami (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 4/02, 10/02 in 2/05).

27. oktober 2006

2. člen
Stroški volilne kampanje za lokalne volitve ne smejo
preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za lokalne volitve mora v
60 dneh po dnevu glasovanja predložiti občinskemu
svetu Občine Preddvor in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, ki so jim na volitvah pripadli
mandati v občinskem svetu, imajo pravico do delne
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma
kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 10
% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 40 tolarjev za dobljeni glas na osnovi dobljenih
glasov pri ponovnem glasovanju.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve se na
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz
občinskega proračuna v 30 dneh po predložitvi
dokončnega poročila računskega sodišča občinskemu
svetu.

Številka: 007-0001/2006-pr27/06
Preddvor, 10. oktober 2006

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.

Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

Številka: 041-0001/06-s069/06-os
Preddvor, 30. avgust 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

17.
***
Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 20. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je
občinski svet Občine Preddvor na svoji 32. redni seji, dne
30. avgusta 2006 sprejel naslednji

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Preddvor
1. člen
Sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne
kampanje za volitve v občinski svet in za volitve župana v
Občini Preddvor (v nadaljevanju: lokalne volitve).

18.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in 28. člena Tarifnega
pravilnika za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Preddvor(Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 6/02) je Občinski svet Občine Preddvor, na
svoji 35. seji dne 17.10.2006 sprejel naslednji

CENIK
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini
Preddvor

62. stran URADNO GLASILO OBČINE PREDDVOR št. 6

1.člen
Cene daljinskega ogrevanja v Občini Preddvor znašajo:
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL
Priključna moč toplotne
postaje
[kW]

Cena za kW priključne
moči letno
[SIT/kW, letno]

do 15 kW
16 kW – 200 kW
nad 201kW

6.079,63
4.863,70
4.168,89

ŠTEVNINA - FIKSNI DEL
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Popravek odloka
o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04)
V grafičnem delu Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor se
korigira namenska raba na parc. št. 938/2 k.o. Breg ob
Kokri iz SP (območje počitniških hiš) v MK (posebna
območja – območja namenjena zavetiščem in kočam z
manjšimi okrepčevalnicami).
Številka: 033-0006/06-177/Ž
Preddvor, 16. julij 2006

Priključna moč toplotne
postaje
[kW]

Števnina na toplotno
postajo
[SIT/toplotno postajo,
letno]

1 kW – 100 kW
101 kW – 300 kW
301 kW – 600 kW

27.120,00
31.640,00
36.160,00

Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

OBRAČUN PO TOPLOTNEM ŠTEVCU –
VARIABILNI DEL
Raba energije
[kWh/leto]

Cena energije v kWh
[SIT/kWh]

mala poraba
1 – 50.000
50.001 – 250.000
nad 250.001

27,1800
13,0910
12,8393
12,4384

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano
vrednost.
2.člen
Ta cenik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Preddvor, uporablja pa se od 01.11.2006
dalje.
Številka: s070/06-os
Preddvor, 17. oktober 2006
Občina Preddvor
mag. Franc Ekar
župan

19.
***
Ker je pri risanju grafičnega dela Odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04) na
parc št. 938/2 k.o. Breg ob Kokri pomotoma prišlo do
napačne navedbe vrisa namenske rabe, objavljamo

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20,
e:mail obcina.preddvor@siol.net - Id.št. SI77195108 - Odgovorni urednik: mag Franc
Ekar - razmnoževanje Občina Preddvor - Naročnina za leto 2006 je 2.870 SIT (DDV v
višini 8,5% je obračunan v ceni) - TRR 01295-0100006887 - reklamacije se
upoštevajo en mesec dni po izidu.

