
 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 

(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na _________redni seji, dne ______sprejel  

 
 

 

 
PRAVILNIK 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje športnih programov 

 

 
 

 
 

 
I. SPREMEMBE PRAVILNIKA 

 

 
1. člen 

 

V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11) se v prilogi »Merila za vrednotenje športnih 

programov«, v poglavju II. »Športna vzgoja otrok, mladine in študentov« dosedanje besedilo 
prvega odstavka 11. točke nadomesti z besedilom tako, da se glasi: »Kakovostni šport obsega 

programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki so 
registrirani skladno s Pogoji, pravili, in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 

Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev status vrhunskega športnika, 

tekmujejo pa v tekmovalnih sistemih Nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega 
prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. Njihov osnovni cilj je športni dosežek, predstavljajo pa 

pomembno vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega 

kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na 

nacionalni ravni, saj nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka. 
nimajo pa objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 

vrhunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pomemben dejavnik 
razvoja športa v občini.« 

 
2. člen 

 

V 11. točki se doda nova 3. podtočka »Sofinanciranje športnih tekmovalnih programov 
kolektivnega športa«, ki se glasi: »Z letnim programov športa se lahko določi, da se del sredstev 

za sofinanciranje športnih tekmovalnih programov kolektivnega športa usmerjenih v kakovostni 

šport dodeli za izvajanje tekmovalnega programa članskih ekip, ki so napredovala v državni ligi. 
Višina sredstev se opredeli v letnem programu športa, merila in kriterije za ugotavljanje 

upravičenih materialnih stroškov za izvajanja tekmovalnega programa članskih ekip kolektivnega 
športa pa se podrobneje določijo z javnim razpisom.« 

 

3. člen 

 

V tabeli 2 »Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športne panoge« se v kriteriju »število 
registriranih članov s plačano letno članarino na TRR« tretji stolpec kriterija iz »51-10« popravi v 

»51-100«.  

 
4. člen 

 
V tabeli 5 »Elementi za opredelitev sofinanciranja programov športa« se 2. alineja »sponzorska 

sredstva preteklega leta, vezana na proračunsko postavko za šport tekočega leta«, črta. 



 

 

5. člen 

 
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji 

dan po objavi. 
 

 

 
Številka:  

V Cerkljah, dne 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem 

ŽUPAN 
Franc ČEBULJ 

 
 


