
 
 
 
 
 
 

          
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 51/02), 9. 
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01 in 3/02) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem  na  7. redni seji dne 01. 12.  2003 sprejel      
    
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
 

I. poglavje 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (v 
nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, merila in normative za sofinanciranje športnih 
programov v Občini Cerklje na Gorenjskem. Finančna sredstva zagotavlja Občina Cerklje na 
Gorenjskem na podlagi letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem in 
sprejetega proračuna. 
 

2. člen 
 

Izvajalci športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: izvajalci) so: 
- športna društva in klubi, ki imajo registrirano članstvo in urejeno kadrovsko evidenco; 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva in imajo registrirano članstvo in urejeno 

kadrovsko evidenco; 
- organizacije, ki so ustanovljene na podlagi zakona o društvih; 
- organizacije, ki so ustanovljene na podlagi zakona o zavodih; 
- organizacije, ki so ustanovljene na podlagi zakona o gospodarskih družbah; 
- zasebniki, če so registrirani za opravljanje dejavnosti na tem področju; 

 
3. člen 

 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena, ki 
izpolnjujejo pogoje: 
- da imajo sedež in delujejo izključno v Občini Cerklje na Gorenjskem eno leto; 
- da imajo registrirano športno dejavnost v svojih ustanovnih aktih; 
- da imajo športne programe v skladu z letnimi programi dela, ki jih sprejme pristojni organ 

izvajalca; 
- da izvajajo redno športno vadbo in tekmovanja; 
- da imajo zagotovljene materialne pogoje in usposobljene strokovne kadre za vzgojo; 

vadbo in tekmovanja športnikov in športnih ekip; 
- da so vključeni v program razvoja športa v Občini Cerklje na Gorenjskem; 
- potrdilo o plačani mesečni članarini. 
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4. člen 
 
Športni programi, ki se sofinancirajo na podlagi pravilnika, vključujejo naslednje vsebine: 
- športno vzgojo otrok in mladine; 
- športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami; 
- športno rekreativno dejavnost odraslih; 
- kakovostni in vrhunski šport; 
- šport invalidov; 
- izobraževanje usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
- delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni. 
 

5. člen 
 
Za  izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Cerklje na 
Gorenjskem, župan imenuje 5 člansko komisijo (v nadaljevanju:komisija). 
 

6. člen 
 
Župan na podlagi sprejetega proračuna vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Občini Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: razpis). Izvajalci v 
razpisanem roku pošljejo izpolnjeno razpisano dokumentacijo komisiji. 
 

7. člen 
 
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, morajo izpolnjevati pogoje iz 2. in 3. člena 
pravilnika. Na zahtevo komisije morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji predložiti ustrezna 
pisna dokazila. 
 

8. člen 
 
Obseg sofinanciranja športnih programov se določi vsako leto na podlagi in v višini 
sprejetega proračuna. 
 

9. člen 
 
Župan z izbranimi izvajalci sklene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov (v 
nadaljevanju: letna pogodba). 
 

10. člen 
 
Izvajalci morajo dodeljena sredstva uporabljati v skladu s podpisano pogodbo  in do 28. 2. v 
naslednjem letu poslati poročila. 
V primeru, da sredstva niso bila namensko porabljena so izvajalci dolžni najkasneje do 28. 2. 
v naslednjem letu, prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva 
nakazila do dneva vračila, vrniti Občini Cerklje na Gorenjskem. 
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II. Poglavje 
 

POGOJI IN MERIJA 
za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 

 
A)  Športna vzgoja predšolskih otrok 

 
11. člen 

 
Izvajalcem programov redne športne vadbe predšolskih otrok, se sofinancira 60 ur letne 
uporabe športnih objektov in 60 ur strokovnega dela na učno skupino 20 otrok. 
 

12. člen 
 
Izvajalci programa »Zlati sonček« za predšolske otroke, se sofinancira za: 
- zaključno prireditev (prevoz); 
- športne knjižice; 
- nalepke; 
- diplome; 
- medalje. 
 

13. člen 
 
Izvajalcem programa »Naučimo se plavati«  za predšolske otroke, se sofinancira 10 ur letne 
uporabe športnih objektov in 10 ur strokovnega dela na učno skupino 10 otrok. 
 

14. člen 
 
Izvajalci programov »Ciciban – planinec« se sofinancira za: 
- knjižice »Ciciban planinec«; 
- priročnike 
- priznanja. 
 

B) Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
 

15. člen 
 
Izvajalcem programov redne športne vadbe šoloobveznih otrok, se sofinancira 80 ur letne 
uporabe športnih objektov in 80 ur strokovnega dela za učno skupino 20 otrok. 
 

16. člen 
 
Izvajalci programa »Zlati sonček« za šoloobvezne otroke se sofinancirajo za: 
- športne knjižice, 
- nalepke, 
- diplome, 
- medalje. 
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17. člen 
 
Izvajalcem programa »Naučimo se plavati« za šoloobvezne otroke, se sofinancira 20 ur letne 
uporabe športnih objektov in 20 ur strokovnega dela na učno skupino 10 otrok. 
 

18. člen 
 
Izvajalci programa »Krpan« se sofinancirajo za: 
- športne knjižice,  
- nalepke,  
- diplome,  
- medalje. 
 

C. Športna vzgoja mladine 
 

19. člen 
 
Izvajalcem programov redne športne vadbe mladine, se sofinancira 80 ur letne uporabe 
športnih objektov in 8o ur strokovnega dela na skupino, v kateri je 20 mladih. 
 

D. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 

20. člen 
 
Program zajema otroke stare od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti. Programi so lahko 
razdeljeni v tri skupine. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 

- cicibani, cicibanke   240 ur 
- mlajši dečki in deklice 240 ur do 400 ur 
- starejši dečki in deklice 300 ur do 800 ur 
 

21. člen 
 
Programe iz 20. člena Pravilnika, Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira za: 
- objekt, 
- strokovni kader, 
- materialne stroške programa, 
- meritve in spremljanje treniranosti, 
- nezgodno zavarovanje. 
 
 

E. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 

22. člen 
 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. 
Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s 
pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah 
(športnih oddelkih). Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od 
specifičnosti športne zvrsti: 400 ur do 1100 ur. 
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23. člen 
 

Programe navedene iz 22. člena Pravilnika, Občina Cerklje na Gorenjskem sofinancira za: 
- objekt, 
- strokovni kader. 
 

2.  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
 

24. člen 
 

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami. Izvajalcem 
programa se sofinancira  strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino 10 otrok 
oziroma mladine in uporaba športnega objekta.  
 

3. Športna rekreacija 
 

25. člen 
 

Izvajalcem programov športne rekreacije se sofinancira 80 ur letne uporabe športnih objektov 
na skupino, ki šteje 20 udeležencev. 
 

4. Šport invalidov 
 

26. člen 
 

Izvajalcem športnih programov za invalide se sofinancira 80 ur letne uporabe športnih 
objektov na skupino, ki šteje 10 invalidov. 
 

5. Kakovostni šport 
 

27. člen 
 

Izvajalcem programov se sofinancira:  
- najemnina športnih objektov. 
 
 
To so članske kategorije, ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa. Tem kategorijam so realen domet tekmovanja na državnem nivoju. 
To je že tržna kategorija in ne more biti odvisna samo od proračunskih sredstev.  
 

6. Vrhunski šport 
 

28. člen 
 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda. Te programe podpirajo in sofinancirajo ministrstvo in 
panožne zveze, za priprave ter nastope slovenskih državnih reprezentanc. To je že tržna 
kategorija – profesionalni šport, zato se sofinancirajo delne najemnine športnih objektov. 
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7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
 

29. člen 
 
Strokovni kadri morajo imeti predpisano izobrazbo ali usposobljenost za izvajanje športnih 
programov. Izobrazba mora biti v skladu z določili Zakona o športu (Uradni list RS,št. 22/98).  
Po posebni pogodbi se sofinancirajo kotizacije za pridobitev in podaljševanje nazivov 
usposobljenosti, licenc in seminarje za izvajanje posameznih programov. 
 

8. Vzdrževanje športnih objektov 
 

31. člen 
 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov se sofinancira po potrjenem popisu del ob 
predpogojih: 
• da je objekt v lasti izvajalca športnega programa oziroma v dolgoročnem najemu 
• da na objektu več kot 50 odstotkov časa poteka vadba in tekmovanja občinskih izvajalcev 

športnega programa 
 

9. Merila za izbor in vrednotenje programov 
 

32. člen 
 

Občina Cerklje v posamezni skupini razvršča izvajalce športnih programov in dejavnosti v 
razrede na razširjenost in kakovost športne panoge po naslednjih kriterijih: 
 
1. Nastopanje v ligi:  občinska liga     1 točka 
    medobčinska liga    2 točki 
    regijska liga     5 točk 
    republiška 2. liga    8 točk 
    republiška 1. liga                       10 točk 
 
2. Število selekcij:  1. selekcija     1 točka 
    2. selekcija     2 točki 
    3. selekcija     5 točk 
    4. selekcija     7 točk 
    5 in več selekcij                       10 točk 
 
3. Množičnost:  1-20 članov     1 točka 
    20-50 članov     2 točki 
    50-100 članov     5 točk 
    100-200 članov    7 točk 
    nad 200 članov                       10 točk 
 
4. Objekti:   brez objektov     1 točka 

mala igrišča: 
- odbojka, mali nogomet   2 točki 
zunanja igrišča: 
- nogometno igrišče    3 točke 
športne dvorane-najemnine   5 točk 
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5. Trenerski kader:  brez strokovnega kadra   1 točka 
    vaditelj, vodnik (seminarji, tečaji)  2 točki 
    trener 1     5 točk 
    trener 2     7 točk 
    trener 3 (profesionalec)            10 točk  
 
6. Organiziranje tekmovanj:   enkratna akcija-tekmovanje  1 točka 
    2-3 tekmovanja, turnirji   2 točki 

rekreacijske lige, organiziranje 
več kot 3 turnirje    3 točke 
organiziranje rednih športno-rekreativnih 
akcij (krosi, gorski teki, kolesarske dirke, 
pohodi)     5 točk 

 
7. Število let delovanja društva: 1 leto     0 točk 
     2-3 leta    2 točki 
     3-5 let     5 točk 
     več kot 5 let    7 točk 
 
8. Članarina - mesečna: 0 SIT  - 499  SIT   0 točk 

500 SIT  - 1.000 SIT            10 točk 
    1.001 SIT  -  1.500 SIT            15 točk 
    1.501 SIT  - 2.000 SIT            25 točk 
    2.001 SIT  -  3.000 SIT            35 točk 
                     nad 3.000   SIT            50 točk 
 
 

III. Poglavje 
Prehodni in končni določbi 

 
33. člen 

 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik preneha veljati točkovnik za točkovanje športnih 
dejavnosti sprejet, dne 15. 7. 1999. 
 

34. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi, razen določbe 8. točke 32. člena, 
ki velja od 1.1.2004. 

 
Številka : 03201-01-30/2003                 
Datum:    01. 12. 2003      

Občina Cerklje na Gorenjskem 
ŽUPAN 

Franc ČEBULJ l.r. 
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