
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu /ZSpo/ (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001 - ZSDP, 
110/2002 - ZGO-1 in 15/2003 - ZOPA), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa 
v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 38/2004, v nadaljevanju »Pravilnik«), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi /ZLS/ Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS,  št. 
12/1999, 2/2001 in 38/2004, 28/2012 ) je Občinski svet Občine Razkrižje na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
seji dne _ _ _ _ _ _ _  sprejel  

 
 

L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
V OBČINI RAZKRIŽJE ZA LETO 2017 

 
 

I.  
UVOD 

 
Osnova za financiranje športa v Občini Razkrižje so sredstva, predvidena v proračunu občine 
za tekoče leto. Ta sredstva se namenjajo za tiste dejavnosti na področju športa, ki jih ta 
program opredeljuje kot prednostne in jih občina s svojimi sredstvi želi spodbujati. V tej 
zvezi ima občina sprejet Pravilnik, v okviru katerega so tudi merila, po katerih se sredstva 
dodeljujejo. 
 

II. 
GLAVNE USMERITVE SPODBUJANJA ŠPORTA V OBČINI RAZKRIŽJE ZA LETO 2017 
 

1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  Cca    9 % 
 
2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  cca  15 % 
 
 
ŠPORT OTROK IN MLADINE 

3. Športna vzgoja mladine 
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – mladi športniki 
(rokomet, odbojka, mali nogomet, košarka, drugo) 

V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  Cca  20 % 
 

 
 
KAKOVOSTNI ŠPORT 

Finančna sredstva za izvajanje kakovostnega športa- mali nogomet 
       V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  Cca   50 % 
 
 
ŠPORTNA REKREACIJA 
 

- finančna sredstva za izvajanje programov športa, namenjena za športno rekreacijo 
V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  Cca  4 % 

 



 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
- organizacija športnih prireditev  
- organizacija drugih športnih aktivnosti – promocijske aktivnosti 

 V ta namen je za sofinanciranje predvidenih  1.000 EUR.   
 
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 

- športne panoge glede na vsebino programa športa 
V ta namen je za sofinanciranje predvidenih   Cca 2 % 

 
SKUPNA VREDNOST LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA JE:   500  EUR 
 

 
III.  

FINANCIRANJE 
 
Program športa v Občini Razkrižje se bo financiral iz naslednjih proračunskih postavk: 
- 41200021 Športni klubi v občini         500 EUR, in 

- 41200022 Športne prireditve in šport ostalo                 1.000 EUR. 
 
 
 
 
Številka:  
Datum: 30.3..2017 
 
 

Občina Razkrižje 
 

ŽUPAN 
Stanko IVANUŠIČ 

 


