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Na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa (Uradni vestnik Občine 

Destrnik, št. 5/2011), Popravka pravilnika za vrednotenje letnega programa športa (Uradni 

vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011)  in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik 

Občine Destrnik št. 10/10 – UPB, 11/10, 14/14 in 9/15)  je Občinski svet Občine Destrnik na 

…... redni seji, dne ……….. sprejel  

          

LETNI  PROGRAM  ŠPORTA OBČINE  DESTRNIK  ZA LETO 2020 

 

Občina Destrnik za izvajanje letnega programa športa v letu 2020 zagotavlja proračunska 

sredstva tistim športnim društvom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne 

programe športa, ki so v skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v 

občini Destrnik in Popravkom Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa (Uradni 

vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011) 

V proračunu Občine Destrnik se za proračunsko leto 2020 namenijo sredstva za 

izvajanje letnega programa športa  na naslednjih proračunskih postavkah: 

1.  08021 FINANCIRANJE  INTERESNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK 771,00 EUR 

2.  08002 FINANCIRANJE ŠPORTA 7.300,00 EUR. 

 

V letu 2020 se financirajo naslednje vsebine športnih programov: 

1. Financiranje interesne športne vzgoje otrok                                  771,00 EUR 

 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 14. leta starosti, ki so 

prostovoljno vključeni v športne programe OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

Sofinancirajo se:                                                                                                                     

šolska športna tekmovanja (medobčinska, regijska  in državna): 

Vrednotijo se prevozi na posamezno tekmovanje. 

– priznani stroški /do 40 % stroškov vseh prevozov na tekmovanja. 

 

2. Financiranje športa                                         7.300,00   EUR 

Od tega se nameni za: 

 športno rekreacijo  5.513,00 EUR 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohraniti in izboljšati celostni zdravstveni status, 

humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice  današnjega načina življenja 

in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje 

število ljudi v redne oblike dejavnosti. 

 športne prireditve 1.787,00 EUR 
Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin in velja od 01.01.2020. 

 

Štev.: 

Datum:         Župan Občine Destrnik 

                 Franc Pukšič, univ.dipl.ing.el.

      


