
Na podlagi  7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), 4. člena Pravilnik o vrednotenju športnih 
dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 43/03) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list 
RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji, dne 21.02.2008  sprejel 
 
 

LETNI  PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2008 
 

1. člen 
 
Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2008 zagotavlja, da bo Občina Cerkno v proračunu za 
leto 2008 izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje 
programov športa, ki se (so)financirajo iz javnih sredstev.  

      
2. člen 

 
Iz proračuna Občine Cerkno se za proračunsko leto 2008 zagotovijo sredstva za izvedbo letnega 
programa športa na proračunski postavki »131831 Šport« v višini 33.672 EUR. 
 

3. člen 
 
1. Iz proračunska postavke »131831 Šport« se sofinancirajo naslednje vsebine programov športa:  
 

Vsebina  Znesek Delež (%) 

I.  Interesna športna vzgoja otrok in mladine 3.704 11,00 

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  4.377 13,00 

III. Kakovostni in vrhunski šport   12.796 40,00 

IV. Šport invalidov 673 2,00 

V. Športna rekreacija   7.071 21,00 

VI. Izobraževanje strokovnih kadrov    673 2,00 

VII. Športne prireditve   2.020 6,00 

VIII. Delovanje športnih društev   1.684 5,00 

Skupaj 33.672 100,00 

 
Morebitna neporabljena finančna sredstva znotraj vsebin letnega programa športa se ustrezno 
porazdelijo po vsebinah programov športa v občini.   
 
Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu za 
področje dejavnosti izvajalcev letnega programa športa. Vrednost programov je izražena v točkah. 
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih izvajalcev.  
 
 

4. člen  
 

Merila za vrednotenje športnih programov v občini Cerkno v letu 2008 
 

 
A) DEJAVNOSTI 

 
Objekt in strokovni kader za vse programe športa se sofinancira na podlagi vrednosti ure: 

- 1 ura vadbe =  1 točka za strokovni kader 
- 1 ura vadbe =  3 točke za stroške uporabe objekta 

 
Opomba:  Višina sofinanciranja objekta ne sme presegati dejanske cene najema objekta. Vadbenim 
skupinam, katerim se ne zaračunava stroške uporabe objekta,  se ne prizna točk za te namene.  
 



1.     ŠPORTNA VZGOJA OTROK   
1.1.  Športna vzgoja predšolskih otrok ( do  6. leta ) 
1.2.   Interesna vadba predšolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (sofinancira do 60  
         ur vadbe letno na skupino od 12 do 20 otrok) , 
1.3.   Izvajanje programa športne značke »Zlati sonček« v vrtcih: 

- material za športno značko (knjižice z nalepkami, priročnik, diplome, medalje) 
- izvedba tečaja plavanja (strokovni kader - 10 ur in objekt - 10 ur na skupino 7 otrok) 

1.4.   Izvajanje programa »Ciciban planinec« - sofinancira se strokovni kader - 10 ur za enega    
         mentorja na 20 otrok. 
 
1.2.  Športna vzgoja osnovnošolskih otrok ( od 6. do 15. leta ) 
1.2.1. Interesna vadba šolskih otrok, ki vadijo v osnovnih organizacijah (sofinancira se do 80 ur  
          vadbe na skupino od 12 do 20 otrok). 
1.2.2. Vrednotenje šolskih tekmovanj na nivoju občinskih prvenstev: 

- kolajne za individualne športe in pokale za ekipna tekmovanja. 
1.2.3. Vrednotenje tekmovanj na medobčinskih prvenstvih (bivša občina Idrija) 

- sofinancira se potne stroške, sodniške stroške in prijavnine. 
1.2.4. Izvajanje programov »Zlati sonček« in  »Krpan« v osnovnih šolah se krije stroške za: 

- material za propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje). 
1.2.5. Sofinanciranje smučarskega tečaja 

- strokovni kader (12 ur na skupino 10 otrok) 
1.2.6. Za dejavnost tabornikov in planincev se sofinancira strokovni kader - mentor do 200 ur. 

 
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT  
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni 
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3x tedensko, 9 mesecev v letu in se redno 
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. 
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot določajo normativi iz tabele I. 
Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se sofinancira objekt in strokovni kader, kot je 
razvidno iz tabele II. 
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira materialne stroške v višini, kot to določa tabela III. 
 
3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Za izvajanje 80 urnih programov v katerih vadi skupina 10 otrok, se sofinancira : 
- objekt, 
- strokovni kader. 

 
4. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (15 do 20 let) 
4.1. Interesna športna vzgoja mladine 
Za izvajanje izbranih programov  do 80-ur v katerih vadi skupina 20 udeležencev se sofinancira: 

- objekt   
- strokovni kader. 

 
5. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri panožni 
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4x tedensko, 10 mesecev v letu in se redno 
udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju. 
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot določajo normativi iz tabele I. 
Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se sofinancira objekt in strokovni kader, kot je 
razvidno iz tabele II. 
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira materialne stroške v višini, kot to določa tabela III. 
 
6. KAKOVOSTNI ŠPORT 
V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in posamezniki, ki nastopajo v tekmovalnem sistemu 
pod vodstvom panožnih športnih zvez na najmanj regionalnem nivoju. 
Vsaki vadbeni skupini se sofinancira : 

- objekt v obsegu, kot ga določa tabela II, 
- materialni stroški v višini kot to določa tabela III. 

Kategoriziran športnik mladinskega ali državnega razreda pridobi za klub oz. društvo sredstva v višini  
80 točk. 



7. VRHUNSKI ŠPORT 
Kategoriziran športnik svetovnega razreda pridobi za klub 240 točk, športnik mednarodnega in 
perspektivnega razreda pa 160 točk. 
 
8. ŠPORT INVALIDOV 
Za izvajanje 80 urnih programov na skupino v kateri je največ 10 invalidov se sofinancira: 

- objekt, 
- strokovni kader. 

 
9. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
Za izvajanje interesne športne dejavnosti študentov se sofinancira: 

- strokovni kader za 80 urne programe za skupino v kateri je največ 20 študentk in študentov. 
 
10. ŠPORTNA REKREACIJA 
Za izvajanje izbranih programov se sofinancira: 

- objekt za število 20 članov, za dejansko število ur vadbe, vendar največ 80 ur, 
- za občane starejše od 65 let strokovni kader za skupino 20 članov, za dejansko število ur 

vadbe, vendar največ 80 ur. 
 

B) ŠPORTNE STROKOVNE, IZOBRAŽEVALNE IN RAZVOJNE NALOGE TER ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

 
Sofinancira se tiste razvojne in strokovne naloge, ki so uvrščene v letni program športa na osnovi 
prijav izvajalcev posameznih programov športa na vsakoletni javni razpis. 
 
1. Izobraževanje strokovnih kadrov za delo v športu: 
Prosilcu, ki bo sofinanciranje odobreno, se povrne stroške kotizacije na izobraževanjih za pridobitev 
strokovnega naziva in/ ali ohranitev licence, ko predloži dokazila o uspešno opravljenem 
izobraževanju in ob podpisu pogodbe z Občino Cerkno, da bo po končanem izobraževanju najmanj 3 
leta deloval kot strokovni delavec pri izvajanju letnega programa športa. 
 
2. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve: 
Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju panožne športne zveze. Rekreativne prireditve 
se sofinancirajo, če v njih sodelujejo športniki Občine Cerkno in nastopa najmanj 30 tekmovalcev iz 3 
športnih organizacij.  
Kriteriji za sofinanciranje so množičnost, kakovost, odmevnost in tradicija. 
 
Tabela točkovanj glede na kakovost in množičnost prireditev: 

 Kakovost 
Množičnost Rekreativna Tekmovalna Vrhunska 
20 - 50                                10 točk 20 točk 30 točk 
51 - 100                                  20 točk 30 točk 40 točk 
nad 100                                  30 točk 40 točk 50 točk 

 
Opomba: 
Vrhunske prireditve so svetovna in evropska prvenstva, svetovni in evropski pokal ter finale državnih 
prvenstev. Rekreativne prireditve so tiste, kjer nastopajo pretežno neregistrirani športniki. Tekmovalne 
so vse ostale prireditve. 
 
Korekcijski faktor glede na odmevnost in tradicijo prireditev: 

- faktor za odmevnost od 1,0 do 2,0 
- faktor za tradicijo:   1,0 za prireditve, ki se odvijajo od 1 do 5 let 

                                     1,5 za prireditve, ki se odvijajo več kot  5 let. 
 
3. Izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov 
Za izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov se zagotavljajo sredstva iz posebne postavke v 
proračunu Občine Cerkno v skladu z razvojnim programom Občine Cerkno. 
 
 
 



4. Propagandna  dejavnost, založništvo in informatika  na področju športa  
Sofinancira se pomembne jubilejne prireditve, promocijo športa preko medijev, založniško in 
informacijsko dejavnost izvajalcev programa športa, organizacijo promocijskih prireditev in izdajanje 
propagandnega gradiva. Za to dejavnost se lahko nameni največ 0,5 % sredstev namenjenih za 
športno dejavnost. 
 
5. Delovanje društev in Občinske športne zveze 
Izvajalec športnih programov, ki se uspešno prijavi na javni razpis pridobi pravico do 30 točk za 
delovanje društva (vodenje financ in drugih operativnih stroškov). 
Če prevzame delovanje športnih društev Občinska športna zveza se sklene posebna pogodba z 
Občino Cerkno za kritje sredstev za plače in druge materialne stroške.  
 
TABELA I:  
Minimalno število športnikov v vadbeni skupini: 

PANOGA 
Cicibani/ 
cicibanke 

Ml.dečki/ 
ml. deklice 

St.dečki/
deklicece 

Kadeti/ 
kadetinje 

Mladinci/ 
mladinke 

Člani/ 
članice 

Interesna 
šp.vzg. 

Individualne šport.pan.        

Atletika   10 10 10 6 6 20 
Balinanje   8 8 8 8 8 20 
Karate   10 8 8 8 8 20 
Kolesarstvo   10 10 10 10 10 20 
Orientacijski tek   10 6 6 6 6 20 
Padalstvo         6 6 20 
Plavanje 10 10 10 6 6 6 20 
Planinstvo 10 10 20 20 20 200 20 
Planinstvo-
šport.plezanje,alpinizem     8 8 6 6 20 
Smučanje 10 10 8 8 6 6 20 
Strelstvo   8 8 8 8 8 20 
Šah 5 5 5 5 5 5 20 

Splošna vadba       20 

Kolektivne športne panoge        

Košarka 10 10 10 10 10 10 20 
Mali nogomet 10 10 10 10 10 10 20 

Rokomet 14 14 14 14 14 14 20 
 
Opomba: Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega števila športnikov v vadbeni 
skupini lahko sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov ali pa se združuje 
vadbene skupine iz različnih kategorij. 

 
TABELA II:  
Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe + tekmovanj) za otroke in mlade usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, ter za člane kakovostnega in vrhunskega športa, za katero se lahko 
sofinancira strokovni kader in /ali objekt po kategorijah. 
 

Mlajši/e dečki/deklice 240 ur 

Starejši/e dečki/deklice 320 ur 

Mlajši/e mladinci/mladinke 360 ur 

Starejši/e mladinci/mladinke 400 ur 

Člani/članice 320 ur 
Opomba: Sofinancira se dejansko število ur, izračunano na osnovi podatkov iz plana vadbe in 
tekmovanj, ki ga izvajalec programa predloži ob prijavi na razpis, vendar največ do števila ur iz tabele II.  
 
1 ura vadbe =  1 točka za strokovni kader 
1 ura vadbe =  3 točke za objekt (vrednost ne sme presegati cene uporabe objekta) 
 



Vrednotenje tekmovanj na območju in izven območja občine Cerkno: 
 
- za udeležbo na tekmah na območju občine Cerkno se prizna              1 uro = 1 točka 
- za udeležbo na tekmah izven območja občine do 100 km se prizna     2 uri  = 2 točki 
- za udeležbo na tekmah izven območja občine do 200 km se prizna     3 ure = 3 točke 
- za udeležbo na tekmah izven območja občine nad 200 km se prizna   4 ure = 4 točke 
 
 
TABELA III: 
Sofinanciranje materialnih stroškov programa po kategorijah za otroke in mlade usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, ter za člane kakovostnega in vrhunskega športa 
 

Mlajši/e dečki/ deklice     70 točk 

Starejši/e dečki/deklice     90 točk 

Mlajši/e mladinci/ mladinke   110 točk 

Starejši/e mladinci/ mladinke   130 točk 

Člani/ članice   150 točk 
 
TABELA IV:  
INDIVIDUALNE PANOGE: Točke za kakovost – dosežene uvrstitve kategoriziranih športnikov oz. 
dosežene uvrstitve na uradnih državnih tekmah oz. prvenstvih 
 
Klub prejme dodatne točke glede na kakovost oz. uvrstitve na državni rang lestvici ali prvenstvu za 
individualne športne panoge(otroci, mladi in člani, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport): 
 
- uvrstitve do 16.mesta na državni rang lestvici ali prvenstvu  (najmanj  32 nastopajočih) 
- uvrstitve do   8. mesta na državni rang lestvici ali prvenstvu (najmanj  16 nastopajočih) 
- uvrstitve do   4. mesta na državni rang lestvici ali prvenstvu (najmanj    8 nastopajočih) 
 
Tabela točk za uvrstitve posameznikov: 

Mlajši/e dečki/deklice    30  točk 

Starejši/e dečki/deklice    50  točk 

Mlajši/e mladinci/mladinke    60  točk 

Starejši/e mladinci/mladinke    80  točk 

Člani/članice  130 točk 
 
Točke za kakovost pri planinstvu - alpinizem:  
 

• za doseženih  76 točk za vzpone  po alpinističnem točkovanju  se prizna  30 točk, 
• za doseženih 152 točk za vzpone po alpinističnem točkovanju se prizna   60 točk, 
• za doseženih 228 točk za vzpone po alpinističnem točkovanju se prizna   90 točk, 
• za dosežene 304 točke za vzpone po alpinističnem točkovanju se prizna 120 točk, 
• za doseženih 380 točk za vzpone po alpinističnem točkovanju se prizna 160 točk. 
 
 

TABELA V: 
KOLEKTIVNE PANOGE: Točke za kakovost - nastopanje  v državni ligi oz. dobre uvrstitve ekip, 
če sistem tekmovanja ni ligaški: 
 

Člani, mladinci, kadeti Otroci 
I. Državna liga                  II. Državna liga                   III. Državna liga                 Starejši dečki/ce      Mlajši dečki/ce 
Nastop in uvrstitve v 
prvo tretjino ekip, če 
sistem ni ligaški       

Nastop in uvrstitve v 
prvo polovico ekip, če 
sistem ni ligaški             

Nastop in uvrstitve v 
prvo polovico ekip, če 
sistem ni ligaški             

Nastop Nastop 

400 točk 240 točk 160 točk                     130 točk 80 točk 
 
 



TABELA VI:  PREVOZI 
 
Vrednost prevozov na uradna tekmovanja v okviru nacionalnih panožnih zvez: 
 

Število udeležencev Prevozno sredstvo Vrednost točke 
do 4 tekmovalci               osebni avto  0,035  točk za km 
od 5 – 8 tekmovalcev      kombi    0,07  točk za km 
nad  8 tekmovalcev         avtobus    0,1  točke za km 

 
5. člen 

 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2008, bo župan 
objavil javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkno za leto 2008.  
 
 
Številka:   410-0003/2008 
Datum:     21.02.2008 
 
 
 
 
 
 Župan: 
 Jurij Kavčič 
 
 
 
 
 


