
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta 
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. 
redni seji, dne 29. 3. 2018 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2018 
 

1. člen 
Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2018 zagotavlja, da bo Občina Cerkno v proračunu 
za leto 2018 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 2018 zagotovijo sredstva: 
- za izvedbo letnega programa športa na proračunski postavki »131831 Šport« v višini 34.500 EUR, 
na proračunski postavki 1318101 »SEEOC 2018« v višini 8.000 EUR in na proračunski postavki 
131875 »Maraton Franja« v višini 1.200 EUR. 
- za športne objekte in opremo na področju športa (PP 1318100, PP 131897 in 1318102) se 
zagotovi sredstva v višini 4.150 EUR.  
 

3. člen 
a) Iz proračunske postavke »131831 Šport« v višini 34.500,00 EUR, se na podlagi javnega razpisa 
sofinancirajo naslednje vsebine programov športa:  
 

Vsebina programov Znesek Delež (%) 

I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
   - celoletni športni programi 
   - promocijski športni programi 

 
7.400 
1.420 

 
21,45 

4,11 

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  16.000 46,38 

III. Kakovostni šport 1.000 2,90 

IV. Vrhunski šport 500 1,45 

V. Športna rekreacija   4.000 11,59 

VI. Šport starejših 700 2,03 

VII. Izobraževanje strokovnih kadrov   2.000 5,80 

VIII. Delovanje športnih društev  1.480 4,29 

Skupaj 34.500 100,00 

 
Vrednost sofinanciranih športnih programov, prijavljenih na javni razpis, 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. 
V primeru, da za katero od vsebin ni prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo na program II. – 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 
 
b) Iz proračunske postavke 1318101 »SEEOC 2018« v višini 8.000 EUR se sofinancira prvenstvo v 
orientacijskem teku za JV Evropo. 
 
c) Iz proračunske postavke »131875 Maraton Franja« v višini 1.200 EUR se sofinancira 
tradicionalna prireditev Maraton Franja. 
 



 
 

4. člen  
Opis vsebin posameznih programov 

 
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

 
1.1.  Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta) 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne 
skupnosti so predmet sofinanciranja programi »Mali sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban 
planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske 
otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih 
sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, 
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. 
 
Sofinancira se: 

• Prostočasna vadba predšolskih otrok, ki vadijo pri izvajalcih LPŠ (sofinancira se strokovni 
kader in uporaba športnih objektov, v kolikor se program ne izvaja v okviru rednega 
oziroma razširjenega programa VIZ za 60 ur vadbe letno za skupino od 8 do 10 otrok). 

• Izvajanje programa »Mali sonček« v vrtcih: 
- materialne stroške propagandnega gradiva, v kolikor ni brezplačno. 

• Izvedba tečaja plavanja (strokovni kader in uporaba športnega objekta - 10 ur na skupino 
7 otrok). 

• Izvajanje programa »Ciciban planinec« (strokovni kader - 10 ur na skupino 10 otrok).  
       
1.2.  Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta) 
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati 
sonček«, »Krpan«, »Mladi planinec«, »Tečaj smučanja« »Tečaj plezanja« in drugi programi za 
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.  
 
Sofinancira se: 

• Prostočasna vadba šolskih otrok, ki vadijo pri izvajalcih LPŠ (sofinancira se strokovni kader 
in uporaba športnih objektov, v kolikor se program ne izvaja v okviru rednega oziroma 
razširjenega programa VIZ do 80 ur vadbe letno za skupino od 10 do 16 otrok). 

• Pripravljalne programe – vrednoti se programe izvajalcev, ki imajo v LPŠ vključene 
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba športnih objektov do 90 ur vadbe 
letno za skupino 10 otrok starih od 6-9 let oz. do 140 ur vadbe letno  za skupino 10 otrok 
starih od 10 -11 let). 

• Šolska športna tekmovanja: 
- materialne stroške  za udeležbo na medobčinskem ali regijskem in državnem 

tekmovanju. 

• Izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« v osnovnih šolah: 
-  materialne stroške propagandnega gradiva, v kolikor ni brezplačno. 

• Izvajanje smučarskega tečaja (strokovni kader in uporaba športnega objekta - 12 ur na 
skupino 10 otrok). 

• Izvajanje tečaja plezanja (strokovni kader in uporaba športnega objekta do 45 ur za skupino 
10 otrok). 

• Dejavnost  tabornikov in planincev  (strokovni kader in uporaba športnega objekta do 80 
ur letno za skupino 10  otrok). 



 
 

1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine (od 16. do 20. leta) 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 16. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno 
vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje 
psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, 
preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in 
tekmovalnosti. 
 
Za izvajanje izbranih programov do 80 ur vadbe letno, v katerih vadi skupina od 10 - 16 
udeležencev, se sofinancira: 

• uporaba športnega objekta,   

• strokovni kader. 
 

2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 

V programe se vključujejo registrirani športniki v starosti najmanj 12 let oz. 10 let starosti v 
športnih panogah, ki imajo potrjen uradni tekmovalni sistem in izvajalec za njih izkaže udeležbo na 
teh tekmovanjih, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati 
prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki so namenjeni 
sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem. 
 
 Programi so razdeljeni v pet stopenj: 

• I. stopnja – starostna skupina od 10 do 11 let,  

• II. stopnja – starostna skupina od 12 do 13 let, 

• III. stopnja – starostna skupina od 14 do 15 let. 

• IV. stopnja – starostna skupina od 16 do 17 let, 

• V. stopnja – starostna skupina od 18 do 20 let.  

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira uporaba športnih objektov, strokovni kader ter priprave 
in udeležba na tekmovanjih za najmanj šest vadečih v skupini pri individualnih športih in za najmanj 
12 vadečih v skupini pri kolektivnih športih za naslednji obseg  programa: 
 

STOPNJA   OBSEG PROGRAMA 

I. do 180 ur letno 

II. do 240 ur letno 

III. do 320 ur letno 

IV. do 360 ur letno 

V. do 400 ur letno 

 
 

3. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v članski 
kategoriji na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. 
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni ravni se vrednoti program 
izvajalca, ki ima v svoji sredini kategoriziranega športnika državnega razreda, v II. kakovostni ravni 
se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini nima kategoriziranega športnika in tekmuje na 
najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki tekmuje na nižjih 
ravneh državnih tekmovanj, v IV. kakovostno raven pa se uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo 
na nivoju regije. 



V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe za naslednji  obseg 
programa  in velikost skupine: 
 

Udeleženci programa 
Kakovostna 
raven I. 

Kakovostna 
raven II. 

Kakovostna 
raven III. 

Kakovostna 
raven IV. 

Vel.vad.skupine (kol.šp.panoge) 12 12 12 12 

Vel.vad.skupine (ind.šp.panoge) 4 4 6 8 

Obseg programa ur/skupino do 400 do 320 do 240 do 120 

 
 

4. VRHUNSKI ŠPORT 
 

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program 
vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki, olimpijskega, svetovnega in mednarodnega 
razreda. V programe se vrednoti vrhunske športnike, ki so v objavi OKS-ZŠZ na dan javnega razpisa 
navedeni kot člani društva s sedežem v občini. V kolektivnih športnih panogah se v programu 
vrhunskega športa vrednoti program izvajalca, ki ima v članski ekipi dva vrhunska športnika in 
tekmuje v tekmovalnem sistemu mednarodne športne zveze.  
V programu redne vadbe se vrednoti strokovne delavce in objekt  za naslednji obseg programa in 
velikost skupine: 
 

Udeleženci programa Vel. 
skupine 

Obseg programa 
ur/skupino 

Individualne športne panoge 4 do 1000 

Kolektivne športne panoge 12 do 1000 
 

 
5. ŠPORTNA REKREACIJA 

 
Zajema športno dejavnost odraslih vseh starosti oz. družin in predstavlja dejavno, koristno in 
prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa ljudi. 
 

Za izvajanje izbranih programov do 80 ur vadbe letno za skupino od 10 – 20 udeležencev, se 
sofinancira: 

• uporaba športnega objekta, 

• strokovni kader. 
 

6. ŠPORT STAREJŠIH 
 

Predstavlja športno rekreativno gibalno dejavnost oseb nad 65. letom starosti. Predstavlja 
nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, 
ki izhajajo iz procesov staranja. 
 
Za izvajanje izbranih programov do 80 ur vadbe letno za skupino od 7 – 15 udeležencev, se 
sofinancira: 

• uporaba športnega objekta, 

• strokovni kader. 
 
 
 



 
 

7. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV ZA DELO V ŠPORTU 
 

Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča samostojno izvajanje 
strokovnega dela v programih športa ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali 
izobraženih strokovnih delavcev.  
V letni program športa se uvrsti programe izvajalcev za pridobitev usposobljenosti, ki zberejo 
podpovprečno število točk oz. programe, ki zagotavljajo višjo stopnjo usposobljenosti. Pri 
programih izpopolnjevanja imajo prednost programi za pridobitev licence, v kolikor je v posamezni 
športni panogi obvezna za izvajanje programa. 
 

8. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
  

Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov. Na 
lokalni ravni se lahko zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev in občinske športne zveze, 
ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. Sredstva za delovanje se dodeli športnim 
društvom, ki so izvajalci športnih programov letnega  programa športa. 
Športno društvo, ki je izbrano za izvajanje letnega programa športa v občini, prejme 30 točk za 
delovanje društva (vodenje financ in drugih operativnih stroškov).  
 

9. IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV 
 
Za izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov se zagotavljajo sredstva iz posebnih postavk v 
proračunu Občine Cerkno v skladu z razvojnim programom Občine Cerkno. 

 
 

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2018, bo župan objavil javni 
razpis za sofinanciranje programov športa iz proračunske postavke »131831 Šport«. 
      
 
Št. zadeve: 610-0002/2018  
Datum: 29. 3.2018                                                                                  ŽUPAN  
                                                                                                                          Jurij Kavčič  
 
   


