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6.
***
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s
spremembami) in 16. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99 in 1/11) je
Občinski svet Občine Preddvor, na svoji 28. redni seji,
dne 9.4.2014, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za
leto 2013

LETO XX

Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter
poraba so zajeti v A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B.
Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu
financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2013
se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 410-0004/13-odl205/13
Preddvor, 5. marec 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor
za leto 2013.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Preddvor za leto 2013 so naslednji:
v€
A.
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I. - II.)

3.217.292
2.792.321
424.971

7.
***
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju
športnih programov v Občini Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 6/06 in 2/08) in 16. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
8/09) je Občinski svet Občine Preddvor na 27. seji dne
26.2.2014 sprejel

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
I.
II.
III.

Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV. - V.)

1.808
0
1.808

C. RAČUN FINANCIRANJA
I.
II.
III.
IV.
V.

Zadolževanje proračuna
Odplačila dolga
Sprememba stanja na računih
(I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
Neto zadolževanje (VII. - VIII. - IX.)
Neto financiranje (VI. + X.)

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Preddvor za leto 2014

891.052
66.667
1.251.164
824.385
-424.971

1. člen
Program športa v Občini Preddvor za leto 2014 določa
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev v letu 2014.

2. člen
V letu 2014 se sofinancira naslednja vsebina programov
športa, in sicer v višini, kot sledi:
PROGRAM
Proračun 2014
1. Interesna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja

v€

22.750,00
910,00
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šoloobveznih otrok

2.502,50

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

6.825,00
2.502,50
4.322,50

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

5.687,50
2.275,00
3.412,50

5. Kakovostni šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

2.957,50
1.592,50
1.365,00

6. Pohodništvo in planinstvo

1.137,50

7. Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje

1.592,50

10. Športne prireditve

1.137,50

št. 4

14. maj 2014

Vrednost višine točke je po posameznih programih (od 1
do 8) lahko različna in služi izračunavanju sorazmernega
deleža finančnih sredstev izmed prijav predlagateljev, ki
nato pripada posameznemu izvajalcu programa.
V kolikor za posamezne programe ostanejo neporabljena
sredstva, se le-ta po programih razdelijo v višini
odstotka, ki je enak odstotku, na podlagi katerega so bila
proračunsko določena sredstva z letnim programom
določena za sofinanciranje posameznih programov.
Društva lahko namensko pridobljena sredstva na podlagi
tega programa izkoristijo samo za namen, opredeljen v
sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.

Številka: 410-0003/14-p09/14
Preddvor, 26. februar 2014
Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

3. člen
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred
ostalimi izvajalci športnih programov.
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 o vrednotenju in sofinanciranju športnih
programov v Občini Preddvor. 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 upravičenec ne more, ne glede na
število upravičencev, prejeti več sredstev, kot jih je
predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
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