
POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2021 

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 in 51/21). 18. 
3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila 
opredeljena področja sofinanciranja. Glede na izredne razmere zaradi koronavirusa – COVID 
19 in omejitev aktivnosti, se je minimalno izvajanje športnih programov iz 30 vadbenih tednov 
letno v obsegu 60 ur znižalo na minimalno 20 vadbenih tednov v obsegu 40 ur. 

Planirane in realizirane postavke so predstavljene v nadaljevanju: 

Vsebine športnih programov in področij Planirano 
Delež 

(%) 

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

 ciciban planinec, mladi planinec        670 EUR 
   - šolska športna tekmovanja 

 
 
 

4.780 
670 

 
835 

 
 
 

19,12 
2,68 

 
3,34 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  11.000 44,00 
3. Kakovostni šport 680 2,72 
4. Vrhunski šport 340 1,36 
5. Športna rekreacija 2.750 11,00 
6. Šport starejših 580 2,32 
II. Razvojne dejavnosti v športu 1.145 4,58 
III. Športne prireditve 1.000 4,00 
IV. Organiziranost v športu 1.220 4,88 

Skupaj 25.000 100,00 
 
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 2021 

namenjeno kratki predstavitvi razdelitve in namenske porabe sredstev, ki so bila razdeljena 

po posameznih programih. 

Na razpis je prispelo 5 vlog, z izvajalci je bilo podpisanih tudi 5 pogodb v višini 14.462,88 EUR. 

Tabeli v nadaljevanju prikazujeta razdelitev sredstev po vsebinah programov in za razvojne ter 
strokovne naloge v športu. 

 
 
 
 
 
 



 
Razdelitev sredstev LPŠ 2021 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 

 
 

1.775,03 
0,00 
0,00 

 
 

12,27 
0,00 
0,00 

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport  7.000,00 48,40 
III. Kakovostni šport 680,00 4,70 
IV. Vrhunski šport 287,00 1,98 
V. Športna rekreacija 2.059,45 14,24 
VI. Šport starejših 561,40 3,88 

Skupaj 12.362,88 85,47 
 
Razdelitev LPŠ 2020 za »Razvojne in strokovne naloge v športu« 
 

Razvojne in strokovne naloge v športu Razdeljena sredstva v EUR 
Delež 
(%) 

Razvojne dejavnosti v športu 0,00 0 
Športne prireditve 880,00 6,09 
Organiziranost v športu 1.220,00 8,44 
Skupaj 2.100,00 14,53 

 
Izplačana oz. upravičena sredstva v spodnji tabeli prikazujejo sredstva za realizirane programe, 
izobraževanje strokovnih kadrov in delovanje športnih društev. 

Prejemnik sredstev Dodeljena sredstva v EUR Izplačana oz. upravičena 
sredstva v EUR 

Orientacijski klub Azimut 9.647,03 9.647,03 
Športno društvo Cerkno  2.114,53 1.319,15 
Planinsko društvo Cerkno 1.116,32 1.116,32 
Karate klub Cerkno 1.505,00 1.505,00 
Osnovna šola Cerkno 80,00 0,00 
SKUPAJ 14.462,88 13.587,50 

 

Za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine so skrbela tri društva, za športno vzgojo otrok 
in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa eno društvo. 

Kakovostni in vrhunski šport je izvajal en prijavitelj. 

Športno rekreacijo, kot redno vadbo in šport starejših sta izvajali dve društvi. 



Sredstva za razvojne dejavnosti v športu niso bila razdeljena, sredstva za delovanje pa so bila 
nakazana štirim športnim društvom. 

V okviru letnega programa športa je bila sofinancirana ena športna prireditev v organizaciji 
društva. 

V občini Cerkno so se preko letnega programa športa v letu 2021 sofinancirali naslednji športi: 
pohodništvo, košarka, nogomet, balinanje, splošna telovadba, orientacijski tek in karate. 

 
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  6 64 27,73

II. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport  3 15 466,67

III. Kakovostni šport 2 7 97,14

IV. Vrhunski šport 1 1 287,00

V. Športna rekreacija in šport starejših 8 174 10,49

 
 
 
Občina Cerkno 
Oddelek za družbene in društvene dejavnosti 


