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2.
18.
***
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 6. in 7. člena Pravilnika o
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v
Občini Preddvor in 15. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski
svet Občine Preddvor na 5. seji dne 29. marca 2007
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Preddvor za leto 2007

1.

UVODNA POJASNILA, POSTOPEK PRIPRAVE IN
IZVEDBE

Nacionalni program športa se izvaja na podlagi
uresničevanja javnega interesa v športu na državni in na
lokalni ravni ter se sofinancira iz javnih sredstev
proračuna države in iz sredstev lokalnih skupnosti
skladno s 3. členom Zakona o športu.
Izvajanje programov športa se določi v okviru
zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Preddvor in
skladno s 7. členom Zakona v športu ter Letnim
programom športa, ki ga na lokalni ravni sprejme
Občinski svet Občine Preddvor, kot to določa 6. člen
Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih
programov v Občini Preddvor.
Osnutek Letnega programa športa za tekoče leto pripravi
Občinska uprava Občine Preddvor, nato ga obravnava
Odbor za šolstvo, šport in kulturo, ki izdela predlog za
sprejem na Občinskem svetu Občine Preddvor.
Po sprejemu Letnega programa športa Občina Preddvor
v občinskem glasilu Viharnik in na spletni strani Občine
Preddvor objavi javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor v
letu 2007, obvestilo o najavi pa tudi na oglasni deski
Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Po prejemu predlogov za sofinanciranje športnih
programov in dejavnosti komisija pregleda upravičenost
predlogov do sofinanciranja iz proračuna lokalne
skupnosti in izdela predlog razdelitve, katerega predloži
županu, ki izda sklep, s katerim se pisno obvesti izbrane
izvajalce o višini dodeljenih sredstev.
Z izbranimi izvajalci se sklenejo letne pogodbe o
sofinanciranju, v katerih se opredeli 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 ter druge medsebojne
pravice in dolžnosti.

LETO XIII

VSEBINE, PODROČJA IN USMERITVE PRI
PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

S sofinanciranjem športnih programov in dejavnosti se v
Občini Preddvor omogoča in soustvarja pogoje za razvoj
športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz
javnih sredstev. Športni programi se sofinancirajo na
podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v
skladu s sprejetimi merili, pogoji in kriteriji za izbor in
sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor.
3.

VRSTE PROGRAMOV IN OBSEG PROGRAMOV
PRI IZVEDBI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

Število razpisanih programov je odvisno od višine v
proračunu Občine Preddvor zagotovljenih sredstev. V
primeru večjega interesa, kot je razpoložljivih sredstev,
se z merili želi doseči večjo kakovost in sorazmernejšo
porazdelitev sredstev.
Z letnim programom športa se določi delež sofinanciranja
v tabeli navedenih programov, kot sledi:
PROGRAM

1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
- program Zlati sonček
- program Naučimo se plavati
- program Ciciban planinec
- drugi 60-urni športni programi
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
- program Zlati sonček
- program Krpan
- drugi 80-urni športni programi
- občinska šolska tekmovanja

PLAN 2007
20.447,34 €
5%=
1.022,37 €

102,236 €
408,950 €
102,236 €
408,950 €
10 % =
2.044,73 €

408,950 €
408,950 €
613,415 €
613,415 €

3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

28 % =
5.725,26 €
2.044,740 €
3.680,520 €

4. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

20 % =
4.089,47 €
1.635,790 €
2.453,680 €

5. Kakovostni šport

10 % =
2.044,73 €
1022,365 €
1.022,365 €

- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge
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4%=
817,89 €
817,890 €

2/99), je Občinski svet Občine Preddvor na 5. redni seji
dne 29. marca 2007, sprejel naslednji

7. Športna rekreacija

1%=
204,47 €

SKLEP
o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom
s stalnim bivališčem v Občini Preddvor

8. Pohodništvo in planinstvo

8%=
1.635,79 €

6. Vrhunski šport
- individualne športne panoge

9. Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje

6%=
1.226,84 €

10. Športne prireditve

8%=
1.635,79 €

4.

OSTALE DOLOČBE PRI SPREJEMANJU
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2007

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred
ostalimi izvajalci športnih programov.
Na razpisu izbrani programi se ovrednotijo s točkami v
skladu z merili, pogoji in kriteriji za izbor in sofinanciranje
programov športa v Občini Preddvor, kot jih določa
pravilnik. V skladu s prejetim številom točk in vrednostjo
točke se programi finančno sorazmerno ovrednotijo v
skladu z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za
športne programe in dejavnosti in v skladu z deležem, ki
odpade na posamezen program oziroma zvrst znotraj
programa. Po točkovanju noben program ne more, ne
glede na število upravičencev, prejeti več sredstev, kot
jih je predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
Vrednost višine točke je po posameznih poglavjih (od 1
do 10) lahko različna in služi izračunavanju
sorazmernega deleža finančnih sredstev izmed prijav
predlagateljev, ki nato pripada posameznemu izvajalcu
programa.
Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna vsak
predlagatelj lahko predlaga največ tri programe.
V kolikor za posamezne programe ostanejo neporabljena
sredstva, se le-ta posameznim izvajalcem razdelijo na
podlagi sklepa Komisije za izbiro programov športa, ki
vodi postopek javnega razpisa za sofinanciranje
programov športa.

1. člen
Staršem novorojenčkov, ki imajo stalno bivališče v Občini
Preddvor pripada enkratna dotacija iz proračuna Občine
Preddvor v višini 100,00 €.
Dotacija se izplača iz proračunske postavke 4111 –
družinski prejemki in starševska nadomestila na
funkcionalnem področju 10 – socialna varnost.
2. člen
Do enkratne dotacije je upravičen eden od staršev
vsakega
živorojenega
otroka,
če
pristojnemu
občinskemu upravnemu organu predloži zahtevek na
predpisanem obrazcu skupaj s kopijo izpiska iz rojstne
matične knjige za otroka, kopijo številke računa, kamor
se enkratna dotacija nakaže ter kopijo davčne številke
zavezanca za nakazilo, in sicer najkasneje v treh
mesecih po dnevu rojstva.
Do enkratne dotacije je upravičen eden od staršev, ki
ima tako kot novorojenček stalno bivališče v občini
Preddvor.
Otroci, katerih starši ne izpolnijo pogoja in roka iz prvih
dveh odstavkov tega člena, do enkratne dotacije niso
upravičeni.
O dodelitvi enkratne dotacije se vodi upravni postopek.
3. člen
Izplačilo enkratne dotacije se izvršuje na bančni račun,
odprt na ime starša - vlagatelja, kvartalno, in sicer 20. v
mesecu.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, z uveljavitvijo
tega sklepa pa preneha veljati Sklep o višini in obliki
enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v
Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
14/04).
Številka: 033-0001/07-s015/07/os
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Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

19.
***
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 15. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
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