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OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 

 

Zadeva: POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA 

LETO 2018 

 

Priprava gradiva:  občinska uprava 

Predlagatelj:         Gašper Uršič, župan 

 

Občinskemu svetu predlagam, da obravnava Poročilo o uresničevanju letnega programa 
športa v občini Cerkno in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list  RS, št. 112/07, 
94/14 in 75/15) sprejme naslednji 

SKLEP: 

Sprejme se Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2018.  

 

                                                                                                                     Župan: 
                                                                                                                     Gašper Uršič 
 

Obrazložitev: 

Občina Cerkno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna 

Občine Cerkno za izvedbo letnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za 

opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina uresničuje javni interes v športu tudi tako, da 

načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. 

Občina na podlagi letnega programa športa objavi javni razpis, na katerega kandidirajo izvajalci 

programa. 

Izvajalci letnega programa športa na podlagi pogodbe občini poročajo o izvedbi programa. 

Poročila društev, letni program športa in dodeljena sredstva so podlaga priloženega poročila. 

 
 
 
 



POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2018 

Občina Cerkno uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva iz proračuna 

Občine Cerkno za izvedbo letnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za 

opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina uresničuje javni interes v športu tudi tako, da 

načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. 

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18). Prav tako je 

sprejel Letni program športa v občini Cerkno za leto 2018, s katerim je opredelil področja 

sofinanciranja. 

 

Planirane in realizirane postavke so predstavljene v naslednji tabeli: 
 

Vsebina po proračunskih 
postavkah 

Proračunska 
postavka 

Planirano 2018 Realizirano 2018 

Varnostni  pregled igral,  
fitnes na prostem 
nabava športnih rekvizitov 
Vzdrževanje športnih objektov 

1316118 
1318100 
1318102 
131897 

491 
2.544 

650 
4.287 

491 
2.544 

650 
4.207 

Prireditev SEEOC 2018 1318101 10.000 10.000 

Javni razpis Šport 131831 34.500 22.424 

Maraton Franja 131875 1.000 1.120 

SKUPAJ  53.472 41.436 

 

Sredstva za naložbe in vzdrževanje športnih objektov so namenska in jih vodi in spremlja 

občinska uprava. Sredstva za dejavnosti  na področju športa so bila razdeljena društvom, 

klubom in osnovni šoli na podlagi javnega razpisa, katerega je ovrednotila strokovna komisija 

po merilih iz Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Cerkno.  

Na razpis je prispelo 7 vlog, s šestimi izvajalci programov so bile podpisane tudi pogodbe v 

višini 23.529 EUR. 

Izplačana sredstva v spodnji tabeli prikazujejo sredstva za realizirane programe, izobraževanje 

strokovnih kadrov in delovanje športnih društev. 

PREJEMNIK SREDSTEV DODELJENA SREDSTVA 
V EUR 

IZPLAČANA SREDSTVA 
V EUR 

Društvo upokojencev Cerkno 436 0 

Orientacijski klub Azimut 6.591 6.591 

Športno društvo Cerkno  12.819 12.820 

Planinsko društvo Cerkno 2.196 2.196 

Športno društvo Otalež 670 0 

Osnovna šola Cerkno 817 817 

SKUPAJ 23.529 22.424 

 

Za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine so skrbela tri društva in javni zavod, za športno 

vzgojo otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa dve društvi. 



Kakovostni in vrhunski šport je izvajal en prijavitelj. 

Športno rekreacijo kot redno vadbo sta izvajali dve društvi, prav tako šport starejših. Programa 

rekreacije ni realiziral en izvajalec, prav tako eden ne športa starejših. 

Izobraževanje strokovnih kadrov je bilo sofinancirano enemu izvajalcu, sredstva za delovanje 

pa so bila nakazana trem športnim društvom. 

V občini Cerkno so se preko letnega programa športa v letu 2018 sofinancirali naslednji športi: 

pohodništvo, košarka, nogomet, namizni tenis, splošna telovadba, plavanje, orientacijski tek, 

sofinancirana pa so bila tudi šolska športna tekmovanja. 

 

Občina Cerkno 

Oddelek za družbene in društvene dejavnosti 


