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10. Športne prireditve
6.
***
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 12. seji dne
29. 2. 2012 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Preddvor za leto 2012
1. člen
Program športa v Občini Preddvor za leto 2012 določa
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev v letu 2012.
2. člen
V letu 2012 se sofinancira naslednja vsebina programov
športa, in sicer v višini, kot sledi:
PROGRAM
Proračun 2012
1. Interesna vzgoja predšolskih otrok

v€

22.900,00
916,00

2. Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok

2.290,00

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

6.412,00
2.290,00
4.122,00

1.603,00

3. člen
(1) Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov
športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
(2) 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.
(3) Po točkovanju noben upravičenec ne more, ne glede
na število upravičencev, prejeti več sredstev, kot jih je
predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
(4) 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.
(5) Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna iz
naslova razpisa za sofinanciranje športnih programov
vsak predlagatelj lahko predlaga največ štiri programe.
(6) 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.
(7) Društva lahko namensko pridobljena sredstva na
podlagi tega programa izkoristijo samo za namen,
opredeljen v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju.
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4. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge

5.496,00
2.290,00
3.206,00

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

2.977,00
1.603,00
1.374,00

6. Pohodništvo in planinstvo

1.603,00

7. Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje

1.603,00

Miran Zadnikar
župan
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