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Na podlagi 100 čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/2009) je Občinski svet Občine Selnica
ob Dravi na 24. redni seji, dne 30. januarja 2014, potrdil uradno
prečiščeno besedilo Pravilnika o sofinanciranju programov športa
v Občini Selnica ob Dravi, ki obsega:
- Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica
ob Dravi (MUV, št. 4/2008) in
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št 5/2013)

P R AV I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob
Dravi
uradno prečiščeno besedilo
1. člen
Ta pravilnik določa cilje, pogoje in kriterije za izvajanje, vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Selnica ob
Dravi (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja razvoja športa in interesne športne vadbe v občini.
Pri tem občina zasleduje predvsem naslednje cilje:
1. doseganje ciljev Nacionalnega programa športa,
2. vzpodbujanje zdravega načina življenja skozi redno rekreacijo,
3. povečevanje vključenosti celotne populacije (vse starostne
skupine) v organizirane oblike športne vadbe.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Iz proračunskih sredstev občine se sofinancira tudi
novogradnja in posodabljanje javnih športnih objektov in opreme
skladno z usmeritvami Letnega programa športa v občini. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
4. člen
Letni program športa določa programe, ki se financirajo iz
sredstev proračuna občine, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za
njegovo uresničevanje in predlog obsega sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu.
Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko
leto pripravi občinska uprava v sodelovanju z Odborom za negospodarstvo.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v
letnem programu, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
- športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
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športna rekreacija,
kakovostni in vrhunski šport,
šport invalidov,
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih
kadrov,
znanstveno in razvojno - raziskovalna dejavnost, meritve,
analize in svetovanja,
založniška in propagandna dejavnost,
mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
informacijski sistem na področju športa,
delovanje društev in športne zveze,
izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Letni program športa sprejme občinski svet.

5. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov (v
nadaljevanju: izvajalci):
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za
posamezna območja in panoge,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji
prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa.
6. člen
Pravico do sofinanciranje programov iz proračunskih sredstev
Občine Selnica ob Dravi imajo izvajalci iz 5. člena, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Selnica ob Dravi in delujejo na območju občine,
- da so registrirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
športne dejavnosti,
- da imajo organizirano redno vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih članov za določene športne programe,
- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, registriranih tekmovalcih, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot to določajo
veljavni predpisi,
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- delujejo na področju športa najmanj eno leto,
- poslujejo skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi akti.
7. člen
Merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev po tem
pravilniku so priloga tega pravilnika in so objavljena na spletnih
straneh.
8. člen
Za razdelitev sredstev po tem pravilniku morajo biti izvedeni
letni javni razpisi skladno z merili in kriteriji ter po postopku, do-
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ločenem v veljavnih predpisih občine na področju dodeljevanja
sredstev iz proračuna.
Javni razpis pripravi strokovna služba občine in ga objavi na
spletni strani občine. Razpis je lahko objavljen tudi na drug krajevno običajen način.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge povezane z
razpisom opravlja občinska uprava.
9. člen
Nadzor namenske porabe dodeljenih denarnih sredstev in izvedbo predloženih programov opravlja Komisija za šport.
9. a člen
Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena denarna
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila društvu do dneva vračila, v primeru, ko
se ugotovi:
- da so bila dodeljena denarna sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena
- da je društvo v vlogi za sofinanciranje dejavnosti navajalo neresnične podatke
- druge nepravilnosti pri porabi denarnih sredstev
V primeru, da društvo krši določila prejšnjega odstavka tega
člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 007-2/2014
Datum: 30. januarja 2014

Župan
Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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