
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS, 22/98, 97/01, 27/02, 110/02 in 

15/03), na podlagi Pravilnika  o financiranju športa v Občini Kozje (Ur. list RS, št. 

63/03 in 41/04) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2015, ki ga je 

Občinski svet Občine Kozje sprejel na svoji ___. redni seji, dne ____________, 

Občinski svet Občine Kozje sprejme 

 
 

 

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 

O B Č I N E   K O Z J E 

za leto 2015   

 

 

I. OBSEG SREDSTEV NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 

Občina Kozje z Odlokom o proračunu Občine Kozje za leto 2015 zagotavlja 

proračunska sredstva Občine Kozje za izvajanje športnih programov v Občini Kozje v 

višini  86.254,00 €. 

 

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa in v obsegu: 

 

1. DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV  

                                                                                   34.300,00 €   

 

      a) ŠPORT  MLADIH 

Sofinancira se športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 

ukvarjajo s športom zunaj obveznosti izobraževalnega programa 

      Pri športni vzgoji  predšolskih otrok se lahko na lokalni ravni sofinancirajo   

      naslednji programi:   -     ZLATI SONČEK 

-  NAUČIMO SE PLAVATI 

-  CICIBAN PLANINEC 

 

     Pri športni vzgoji šoloobveznih otrok se na ravni lokalne skupnosti  sofinancirajo     

     naslednji programi:    -    ZLATI SONČEK 

- KRPAN 

- NAUČIMO SE PLAVATI 

- MLADI PLANINEC 

        

b) ŠPORTNA REKREACIJA       

    Sofinancirajo se športna društva, katera se ukvarjajo izključno z rekreacijo. 

 

c) KAKOVOSTNI ŠPORT     

    Sofinancirajo se društva, katera tekmujejo na regijski in državni ravni. 

 

 



č) ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA        

    Sofinancirajo se licenčni tečaji in izobraževanje za pridobitev z zakonom predpisane     

    izobrazbe in  izobraževanje po programih trenerjev Fakultete za šport. 

 

d) ŠPORTNE PRIREDITVE       

     Strokovna komisija pregleda načrtovane naloge na področju  organizacije športne   

     prireditve, ki jih posamezni izvajalci prijavijo na razpis, jih oceni ter določi tiste  

     prireditve, ki se sofinancirajo iz sredstev  občinskega proračuna, pri čemer upošteva  

     enakomerno zastopanost športnih panog. Prednost imajo prireditve, na katerih se  

     zagotavlja medobčinska udeležba, in tiste, ki imajo status tradicionalne prireditve. 

 

2.  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV              

9.740,00 €  

 

3. SOFINANCIRANJE ŠPORTNE ZVEZE   

5.000,00 €  

 

4.   INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE                                        

37.214,00 €  

 

V primeru, da za katero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo. 

 

Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem nakazujejo na podlagi predloženih 

ustreznih dokumentov, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do 

odobrene višine.  

 

II. POSEBNE DOLOČBE 

 

Občina Kozje lahko omeji obseg sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, pri katerih se 

na osnovi polletnega oz. letnega poročila ali na osnovi izvedenega nadzora izvajanja 

programov ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o financiranju 

športnih programov za leto 2014. 

 

Številka:  

Datum:  

 

ŽUPANJA 

Milenca KRAJNC 

 

 


