
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA) in 16. 
člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 

in 1/15) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na _____ seji dne _______, sprejel 

 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2016 

 
 

1. člen 

 
Letni program športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 opredeljuje programe športa, ki se 

sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna za vsebino, višino in namen sredstev, predvidenih v 
občinskem proračunu.  

 

2. člen 
 

V proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem se za leto 2015 izvajalcem športnih programov zagotovijo 
sredstva na proračunski postavki 1851- Transferi društvom s področja športa in na 1934 – Dodatne 

dejavnosti v Osnovni šoli.  
 

3. člen 

 
Proračunska sredstva se bodo sofinancirala za programe športa, uporabo športnih objektov ter 

strokovne in razvojne naloge na področju Občine Cerklje na Gorenjskem glede na vsebino: 
 

1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

- program »Zlati sonček« - športne knjižice in medalje; 
- program »Naučimo se plavati« 

 - 10 ur najemnina objekta za vsako skupino, v kateri je najmanj 6 in največ 10 otrok; 
- program »Ciciban planinec«  

 - 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je najmanj 10 in največ 20 otrok; 
- ostali programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke 

 - 60 ur strokovnega kadra in najema objekta.  

 
2.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

- program »Zlati sonček« - športne knjižice in medalje: 
- program »Krpan« - športne knjižice in medalje; 

- program »Naučimo se plavati«; 

- drugi 80-urni programi 
 

V okviru gornjih dveh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira strokovni kader (v 
primeru, da se programi ne izvajajo v rednem delovnem času), najem objektov za izvedbo 20 urnih 

tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok in 80 urnih programov na skupino, v kateri je 

največ 20 otrok. 
 

3.  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 1. cicibani, cicibanke 

 2. mlajši dečki in mlajše deklice 
 3. starejši dečki in starejše deklice 

 

V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov, strokovni kader in 
materialne stroške programov. Sofinanciranje strokovnega kadra in najema objektov je opredeljeno v 

Merilih za vrednotenje športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki je kot priloga Pravilnika 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 

4.  Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
 
V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov za izvedbo 80 ur 
programa na skupino, v kateri je največ 10 otrok. 

 
 



 

5.  Interesna športna vzgoja mladine 
 
V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov za izvedbo 80 ur 

programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih. Namen tega programa je izboljšanje športnih 
znanj, zagotavljanje psihofizičnih sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega 

življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekovih potreb po igri in 
tekmovalnosti. 

 
6.  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 18 let) 

1. kadeti in kadetinje 
2. mladinci in mladinke 

 

V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov, strokovni kader in 
materialne stroške programov, ki obsegajo največ 1100 ur. Sofinanciranje strokovnega kadra in 

najema objektov je opredeljeno v Merilih za vrednotenje športnih programov v Občini Cerklje na 

Gorenjskem, ki je kot priloga Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na 
Gorenjskem. 

 
7.  Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

- programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev 
 

V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov in strokovni kader 

za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 mladih. 
 

8.  Športna rekreacija 
- programi vadbe v različnih športnih panogah 

 

V okviru teh programov Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira najem objektov za izvedbo 80 ur 
programa na skupino, ki šteje 20 članov in članic z različnih športnih panog.  

 
9.  Večje športne prireditve 

- zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih prireditev na ravni občine: 
 

10.  Delovanje društev in klubov  

- zagotavljanje sredstev za redno delovanje 
 

11.  Kakovostni šport 
- v okviru programov se sofinancira najem objektov. 

 

Vsi zgoraj navedeni programi se bodo vrednotili v skladu z merili za vrednotenje športnih 
programov, opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na 

Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11), in sicer z naslednjimi kazalci: 
 

1. Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športnih panog; 
2. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti kakovosti športnih dosežkov; 

3. Kazalci organiziranja športnih prireditev; 
4. Kazalci elementov za opredelitev sofinanciranja programov letnega programa športa.  

 

Občina Cerklje na Gorenjskem ima za zgoraj navedene programe za leto 2016 namenjenih skupaj 
100.000,00 EUR na proračunski postavki 1851 – Transferi društvom s področja športa. 

 
Športni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za 
razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh 
programov ter vrednosti točke. Vrednost točke se dobi tako, da se višina sredstev, ki so razpisana za namen 
izvedbe programov deli s seštevkom točk vseh programov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim 
številom zbranih točk. Na ta način se določi višina sredstev sofinanciranja športnih programov. 

 

12. Vrhunski šport 
- programi priprav in tekmovanj športov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega ali 

perspektivnega razreda. 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem v letu 2016 ne predvideva sredstev za sofinanciranje 
tovrstne dejavnosti. 



 

4. člen 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem mora najpozneje v enem mesecu po sprejetju letnega programa športa 

objaviti Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov, naštetih v tretjem 
členu Letnega programa športa Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016. 

 
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih programov, se bodo vrednotila v skladu s 

Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11), katerega priloga so merila za vrednotenje športnih 

programov v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

 
 

Številka:  
V Cerkljah, dne  

 

Občina Cerklje na Gorenjskem  
                                                                                                                      ŽUPAN 

                                                                                                     Franc Čebulj 
 


