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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA:

Letni program športa občine Loška dolina za leto 2008

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

7. člen zakona o športu (Ur. l. RS št. 22/98, 97/01,110 /02 in
15/03)
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št.
24/00 in 31/00),
9. člen pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loška
dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo
Obrh št. 26 in 31)
20. člen Statuta občine Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99, 22/2000)

PREDLAGATELJ:

Župan, Janez Sterle

POROČEVALEC:

Danica Zrim

PREDLOG SKLEPA 1 :

Občinski svet občine Loška dolina sprejeme letni program
športa občine Loška dolina za leto 2008

PREDLOG SKLEPA 2:

Športni zvezi Loška dolina se za izvedbo prireditve »Veter v
laseh« iz proračunske postavke 18010 nameni 1.000,00 EUR.
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Obrazložitev:
¾ Razlogi za obravnavo in sprejem:
Skladno z 9. členom pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev je potrebno sprejeti letni program športa, ki določa
programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembne in
perspektivne za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Loški dolini.
Z letnim programom športa se opredeli, katere vsebine oz. programe bo občina sofinancirala v
tekočem proračunskem letu.
¾ Ocena stanja:
Občina Loška dolina v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov
športa. Sredstva se dodelijo na podlagi letnega programa športa, javnega razpisa in na podlagi
meril in kriterijev, ki jih določa Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
¾ Cilji, ki jih hočemo doseči:
Letni program športa na ravni lokalnih skupnosti zagotavlja uresničevanje javnega interesa v
športu s sofinanciranjem programov.
Cilj sprejetja letnega programa športa je zagotavljanje nemotenega delovanja izvajalcev
športnih programov in s tem spodbujana športne dejavnosti v občini.
¾ Finančne posledice:
V proračunu občine Loška dolina za leto 2008 so na proračunski postavki 18010 – Programi
športa predvidena sredstva v višini 30.000,00 EUR.
V okviru tega zneska naj bi se 1.000,00 EUR namenilo za financiranje prireditve »Veter v
laseh«.. Prireditev poteka na ravni države že 12. leto. Gre za vseslovensko humanitarno akcijo
in vključuje mlade, ki se ne ukvarjajo s tekmovalnim športom, ampak jim šport v prvi vrsti
pomeni razvedrilo in druženje. Občina Loška dolina bo tudi letos pristopila k sofinanciranju te
prireditve, v katero je vsako leto v Sloveniji vključenih preko 15.000 otrok. Tako se bodo mladi
od aprila do konca junija zabavali in družili s in ob športu. Prireditev mladostnike tudi spomni na
nekatere najpogostejše vzroke za nastanek kroničnih bolezni ter na nevarnosti, ki jim pretijo v
današnjem hitrem načinu življenja, ko so zasvojenost z alkoholom, nikotinom in drugimi
drogami. Izvajalec prireditve v naši občine je že več let zapored Športna zveza Loška dolina, ki
prireditev organizira, občina pa po izvedbi in predložitvi poročila zagotovi sredstva za priznanja
in majice za vse udeležence prireditve (sodeluje cca 100 otrok).
Sredstva v višini 29.000,00 EUR pa bodo v letu 2008 zagotavljala sofinanciranje naslednjih
vsebin programov športa:
- športna vzgoja predšolskih otrok : 270,00 EUR;
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 4.500,00 EUR;
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 2.700,00 EUR;
- interesna športna vzgoja mladine: 1.400,00 EUR;
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 1.320,00 EUR;
- kakovostni šport: 2.420,00 EUR;
- vrhunski šport: 1.300,00 EUR;
- športna rekreacija: 4.130,00 EUR;
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov: 800,00 EUR;
- športne prireditve: 7.130,00 EUR
- informacijski sistem na področju športa 1.630,00 EUR;
- delovanje športnih društev in zvez 1.400,00 EUR.
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Sredstva dodeljena posameznim programom so ocenjena glede na realizacijo posameznih
programov športa v preteklih letih.
Hkrati se iz proračunskih sredstev v letu 2008, proračunska postavka 18013- Vzdrževanje in
gradnja športnih objektov, zagotavljajo tudi sredstva za investicije v športno infrastrukturo
(sredstva za vzdrževanje smučišča na Ulaki ter sredstva za vzdrževanje zunanjih igrišč pri
osnovni šoli).
V proračunu je občina Loška dolina že do sedaj namenjala sredstva za programe športa, zato
sprejem in potrditev letnega programa za leto 2008 ne prinaša dodatnih finančnih posledic,
razen dodatnih sredstev za vzdrževanje zunanjih igrišč pri osnovni šoli.
Mnenja komisij:
Gradivo je obravnaval upravni odbor Športne zveze Loška dolina (mnenje priloženo).
Pripravila:
Danica Zrim

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle
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