
PREDLOG 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 40/12 - ZUJF),  13. člena Zakona o športu ZŠpo-1 
(Uradni list RS št. 29/2017), 18. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št._______) in 5. člena Statuta Občine 
Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016, 40/2019) je Občinski svet Občine 
Kobilje na svoji ___. redni seji, dne _________ sprejel 
 
 
 

L ET NI  P RO G RAM  Š PO RT A 
v Občini Kobilje za leto 2020 

 
 
 

Letni program športa v Občini Kobilje za leto 2020 zagotavlja, da bo Občina Kobilje iz 
občinskega proračuna za leto 2020 izvajalcem športnih programov namenila 6.000,00 € 
sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev. 
 
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Kobilje v letu 2020 sofinancirajo naslednji programi:  
 
 

PROGRAMI: 
SREDSTVA 

V € 
v 
% 

- Delovanje društva (vodenje, administracija…) 
- Redna dejavnost in dogodki društva  

  

600,00 
5.400,00 

10,00 
90,00 

o SKUPAJ:  6.000,00 100,00 
 
 
 
 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Kobilje za leto 2020 ter Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kobilje, bo najkasneje 30 dni po 
sprejemu letnega programa športa objavljen javni razpis za sofinanciranje programov 
športa v Občini Kobilje za leto 2020. 
 
 
Številka: _________                         
Datum: __________                                                                    
 
                                                                                            Občina Kobilje 
                                                                                          Robert Ščap, župan 
                                                                                                                    
 



Obrazložitev: 
 
 

Občinski svet je __________ sprejel Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Kobilje (Uradno glasilo slovenskih Občin, št. ____). Z odlokom se določajo 
pogoji, postopki, kriteriji in merila za sofinanciranje programov športa iz proračuna 
Občine Kobilje, ki so v javnem interesu občine. 
 
S sofinanciranjem letnega programa športa želi Občina Kobilje zagotoviti: 
- čim večjo vključenost občanov v izvajanje programov interesne športne vzgoje, 

kakovostni šport in športno rekreacijo; 
- doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovostni šport), 
- čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje… 
 
V letu 2020 je v proračunu Občine Kobilje na proračunski postavki »41200004« Letni 
program športa zagotovljenih 6.000,00 €. Sredstva se namenjajo za naslednja področja: 
- delovanje društev. 
 
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, lahko izvajalci pridobijo 
na osnovi kandidature na javnem razpisu. Sofinanciranje programov športa se izvede v 
skladu z letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet. 
 
Občinska uprava bo najkasneje v roku 30 dni po sprejemu letnega programa športa 
objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kobilje za leto 2020. 
 
 
 


