
   
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/2003), Nacionalnega programa športa v 

Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/2000 in 31/2000), 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 

66/2010 - UPB) in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Žužemberk (Ur. l. RS, št. 

75/2008) ter Sprememb in dopolnitev pogojev in meril za vrednotenje in izbor letnih programov športa v 

Občini Žužemberk (št. 032-2/2009-1, z dne 05. 03. 2009), je Občinski svet Občine Žužemberk na svoji 5. 

redni seji dne 12.3.2015 sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŽUŽEMBERK ZA LETO 2015 

 

 

1. člen 

Letni programa športa v Občini Žužemberk zagotavlja izvajalcem, da bo Občina Žužemberk v občinskem 

proračunu za leto 2015 izvajalcem športnih programov namenila največ do višine 21.850 EUR javnih 

sredstev. 

 

2. člen 

Iz proračuna Občine Žužemberk se v letu 2015 zagotovijo sredstva za sofinanciranje programov športa, ki 

jih izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne 

dokumentacije. 

 

3. člen 

Občina Žužemberk z Odlokom  o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015  (Ur. l. RS, št. 95/14) 

zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v proračunski postavki 

18. – kultura, šport in nevladne organizacije, 18005 – šport in prostočasne aktivnosti. 

 

4. člen 

V Letnem programu športa v Občini Žužemberk za leto 2015 se sofinancirajo naslednje vsebine: 
 

1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine: do višine 1.800,00 EUR 

1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: do višine 400,00 EUR 

Ti programi se izvajajo z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanje osnovnih 

gibalnih znanj in spodbujanje otrokove ustvarjalnosti in razvoj osebnosti v njegovi najzgodnejši dobi. 

Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: do višine  1.400,00 EUR. 

Program se izvaja z namenom razvijanja skladnega razvoja gibalnih sposobnosti  osnovnošolskih otrok. 

Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 
 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport: do višine 11.000,00 

EUR: 

2. 1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kvalitetni in vrhunski šport (klubi, društva): do višine 

8.400,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 

2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjena v kvalitetni in vrhunski šport (ŠŠD): do višine 2.600,00 EUR. 

Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18013 – ŠŠD preživljanje prostega časa otrok in 

mladostnikov, konto 4120. 

Program zajema načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov. 

V vadbo so vključeni cicibani in cicibanke, mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, mlajši 

mladinci in mladinke, starejši mladinci in mladinke. Izvajalec tega programa mora imeti zagotovljene 

materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih 

aktivnosti, upošteva pa se samo vadba otrok in mladine, ki so registrirani pri ustrezni panožni zvezi ali so 

učenci osnovne šole in sodelujejo na športnih tekmovanjih, v katerih je možno osvojiti naslov državnega 

prvaka. 
 

3. Kakovostni in vrhunski šport:  do višine 4.500,00 EUR 

V okviru teh programov gre za nastope v uradnih članskih tekmovanjih sistema panožnih športnih zvez do 

naslova državnega prvaka ter za športnike, ki jim Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, 

podeli status športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Sredstva so zagotovljena v 

proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=86457&part=u&highlight=%C5%BEu%C5%BEemberk


   
4. Rekreacija do višine 900,00 EUR 

Cilj rekreativne dejavnosti je ohranjati in izboljšati zdravstveno stanje populacije ter zmanjšati negativne 

posledice današnjega načina dela in življenja. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – 

športna društva, konto 4120. 
 

5. Športne prireditve: do višine 800,00 EUR 

Lokalna skupnost bo sofinancirala športne prireditve, ki imajo namen pospeševanje ukvarjanja s športom 

ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in gospodarstvo in so organizirane na območju Občine 

Žužemberk. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 
 

6. Rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 1.000,00 EUR. 

Lokalna skupnost bo sofinancirala rekreativne prireditve, ki so organizirane na območju Občine 

Žužemberk in rekreativne lige, ki imajo namen pospeševanje ukvarjanja z rekreacijo ter imajo 

promocijski učinek za Občino Žužemberk, na njih pa sodelujejo tudi občanke in občani Občine 

Žužemberk. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 
 

7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu: do višine 400,00 

EUR 

S sofinanciranjem strokovnega izobraževanje trenerjev in sodnikov se vzpodbuja usposabljanje in 

izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu. 

Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 
 

8. Delovanje društev: do višine 900,00 EUR 

S sofinanciranjem delovanja društev se društvom zagotovi minimalne pogoje za njihovo delovanje. 

Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 18010 – športna društva, konto 4120. 
 

9. Šolska športna tekmovanja: do višine 550,00 EUR 

Iz proračuna občine se sofinancirajo stroški sodelovanja osnovnošolskih ekip na medobčinskih, regijskih 

in državnih prvenstvih v organizaciji agencije za šport. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 

18011 – šolska športna tekmovanja,  konto 402099 in 413302. 

 

5. člen 

Pogoji in merila za vrednotenje in izbor letnih programov športa v Občini Žužemberk so navedeni v 

Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk ter Sprememb in dopolnitev 

pogojev in meril za vrednotenje in izbor letnih programov športa v Občini Žužemberk, št. 032-

2/2009-1, z dne 05.03.2009, ki ju je sprejel in potrdil Občinski svet Občine Žužemberk. 

 

6. člen 

Župan Občine Žužemberk z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih 

programov športa v občini, v kateri se opredeli vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, 

pričakovani dosežki, obseg sredstev, ki se zagotovi iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program 

ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Odobrena sredstva izvajalcem bodo izplačana do konca 

proračunskega leta 2015.  

 

7. člen 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi javnega razpisa. 

Glede na izvrševanje proračuna se lahko predvidena sredstva ne izplačajo v celoti. 

 

8. člen 

Letni program športa v Občini Žužemberk za leto 2015 začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme 

Občinski svet Občine Žužemberk in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za 

programe športa. Obvestilo o javnem razpisu se objavi na oglasni deski občine ter na spletni strani občine. 

 

Številka: 410-15/2015-1 

Žužemberk, 12. 3. 2015            

Občina Žužemberk 

                 župan 

            Franc Škufca   


