
POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2019 

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 2019, s katerim je opredelil področja 
sofinanciranja. 
 
Planirane in realizirane postavke so predstavljene v naslednji tabeli: 
 

Vsebina po proračunskih 
postavkah 

Proračunska 
postavka 

Planirano 2019 Realizirano 2019 

Varnostni pregled igral,  
Vzdrževanje športnih objektov 

1316118 
131897 

491 
2.187 

491 
1.554 

Javni razpis Šport 131831 30.000 29.885 
Maraton Franja 131875 1.120 1.120 
SKUPAJ  33.798 33.050 

 

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.  

V nadaljevanju je poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2019 
namenjeno kratki predstavitvi razdelitve in namenske porabe sredstev, ki so bila razdeljena 
po posameznih programih. 
 
Na razpis je prispelo 7 vlog, z izvajalci je bilo podpisanih tudi 7 pogodb v višini 30.000 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 1.000 1.000 
Orientacijski klub Azimut 7.518 7.518 
Športno društvo Cerkno  15.979 15.979 
Planinsko društvo Cerkno 2.511 2.396 
Karate klub Cerkno 1.172 1.172 
Osnovna šola Cerkno 1.620 1.620 
ŠD Texas Šebrelje 200 200 
SKUPAJ 30.000 29.885 

 

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, so izvajala štiri društva, tri pa šport starejših. Programa 
rekreacije in športa starejših sta bila v celoti realizirana. 

Izobraževanje strokovnih kadrov je bilo sofinancirano enemu izvajalcu, vendar ni bilo v celoti 
realizirano, sredstva za delovanje pa so bila nakazana trem športnim društvom. 

V okviru letnega programa športa so bile sofinancirane športne prireditve v organizaciji dveh 
društev. 

V občini Cerkno so se preko letnega programa športa v letu 2019 sofinancirali naslednji športi: 
pohodništvo, košarka, nogomet, namizni tenis, splošna telovadba, plavanje, orientacijski tek, 
karate, sofinancirana pa so bila tudi šolska športna tekmovanja. 

Razdelitev sredstev LPŠ 2019 za »Programe športa« 
 

Vsebina programov Razdeljena sredstva v EUR 
Delež 

(%) 
 
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  
   - celoletni športni programi 
   - promocijski športni programi 
   - šolska športna tekmovanja 

 
 

5.550 
1.420 

700 

 
 

20,59 
5,27 
2,60 

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport  14.170 52,58 
III. Kakovostni šport 820 3,04 
IV. Vrhunski šport 410 1,52 
V. Športna rekreacija 3.300 12,25 
VI. Šport starejših 580 2,15 

Skupaj 26.950 100,00 
 
Razdelitev LPŠ 2019 za »Razvojne in strokovne naloge v športu« 
 

Razvojne in strokovne naloge v športu Razdeljena sredstva v EUR Delež (%) 
Izobraževanje strokovnih kadrov 435 14,82 
Športne prireditve 1.600 54,52 
Delovanje športnih društev 900 30,66 
Skupaj 2.935 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Število realiziranih programov, udeležencev po programih ter višina izplačanih sredstev na 
udeleženca 
 

Programi športa 
Število 

programov 
Število 

udeležencev 
po programih 

Sredstva na 
udeleženca 

 
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  8

 
138 50,51

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport  6 30 472,33

III. Kakovostni šport 2 6 136,67

IV. Vrhunski šport 1 1 410,00

V. Športna rekreacija in šport starejših 6 164 23,66

 
 
 
Občina Cerkno 
Oddelek za družbene in društvene dejavnosti 


