
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi  
javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06 in 61/08) ter 16. členom Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 
3. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa 

v občini Železniki

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju športa v občini Železniki (Uradni list RS, št. 27/12, 22/13) se v točki 9 - Velike 
mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve, tabela C9 (z obrazložitvijo * in **) 
nadomesti s spodnjo tabelo:

Tabela C9: 
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Zelo 
zahtevna 30 80 100

Zahtevna 20 60 90

Enostavna 10 40 80

Množične rekreativne 
tradicionalne prireditve

Športne 
prireditve na 

državnem nivoju

Športne 
prireditve z 

mednarodno 
udeležbo

Vrsta športne prireditve

Vrsta in pogoji za opredelitev športne prireditve:
Vrsta športne 
prireditve Pogoji za opredelitev športne prireditve

Množične rekreativne 
tradicionalne prireditve

• Za individualne športe vsaj 50 udeležencev.
• Za kolektivne (ekipne) športe vsaj 8 ekip ali ligaški sistem tekmovanja. 
• Za tradicionalne se smatra, da so organizirane vsaj pet let zapored
• Udeleženci iz širšega regijskega območja 
• Enostavni turnirji in vaške prireditve ne spadajo pod to poglavje

Športne prireditve na 
državnem nivoju

• Sodelujejo registrirani športniki
• Prireditve z udeleženci tudi izven regijskega nivoja
• Pogoj je, da so množične (velja isto kot za množične rekreativne prireditve)

Športne prireditve z 
mednarodno udeležbo

• Prireditve z vsaj 5 udeleženci ali dve ekipi iz tujine
• Pogoj je, da so množične (velja isto kot za množične rekreativne prireditve)

2. člen
Te  spremembe  in  dopolnitve  Pravilnika  začnejo  veljati  osmi  dan  po  objavi  v  Uradnem  listu  Republike 
Slovenije.
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