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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
 

ZADEVA:      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem - predlog 

PRAVNA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 

ZUUJFO), Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 
– ZOPA) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 

Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 

PREDLAGATELJ:       Župan, g. Franc Čebulj  
 

PRIPRAVILA:         Odbor za negospodarstvo Občine Cerklje na Gorenjskem; Simona Vodlan, 

Višja svetovalka III 
 

NAMEN:       S sprejemom predloga sprememb Pravilnika se dopolnijo merila in kriteriji 
za vrednotenje športnih programov. 

 

      
 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem ima, na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – 
ZSDP in 15/03 – ZOPA), sprejet Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na 

Gorenjskem skupaj z Merili za vrednotenje športnih programov (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., 

št. 2/11; v nadaljevanju besedila: Pravilnik), v katerem je opredeljeno na kakšen način in pod katerimi 
pogoji se uresničuje javni interes v športu, in sicer z zagotavljanjem sredstev za izvajanje športnih 

programov na lokalnem nivoju in s tem ustvarjanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih 
dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov.  

 
Z letnim programov športa se opredelijo športne dejavnosti oz. športni progami, ki se bodo lahko 

sofinancirali, s Pravilnikom pa so opredeljeni pogoji za sofinanciranje, merila in postopki za 

dodeljevanje, upravičenci, kakor tudi postopek dodelitve sredstev.  
 

Občina Cerklje na Gorenjskem je tako Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem (11. redna seja 
dne 22.6.2016) kakor tudi Odbor za negospodarstvo Občine Cerklje na Gorenjskem (8. redna seja dne 

15.6.2016) seznanila, da je nekaj športnih društev oz. klubov napredovalo v državno ligo oz. v višjo 

ligo na državnem nivoju, z napredovanjem pa so se spremenili pogoji za izvajanje tekmovalnega 
programa članskih ekip, kot to določajo posamezne panožne zveze (večje obseg izvedenih tekem, 

registracija ekip, sodniški in delegatski stroški, licenciranje strokovnega kadra, zdravniška služba, …), 
posledično pa to zahteva mnogo večji obseg sredstev za zagotavljanje izvajanj tekmovalnih 

programov. 
 

S predlaganimi dopolnitvami se določijo pogoji za ugotavljanje upravičenih stroškov za podporo pri 

izvajanju tekmovalnega športnega programa članskih ekip, ki so napredovala v 1. 2. ali 3. državno 
(slovensko) ligo. Sredstva za navedeno sofinanciranje se zagotovijo na proračunski postavki 1851 – 

Transferi s področja športa, z letnim programov športa se opredeli višina sofinanciranja, z javnim 
razpisom pa upravičence. 
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V Pravilniku se prav tako predlaga, da se v Merilih za vrednotenje športnih programov, ki so priloga 

Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerklje na Gorenjskem, v tabeli 2 v 

»kazalcu števila registriranih članov s plačano letno članarino na TRR« popravi kriterij iz »51-10« v 
»51-100« ter, da se v tabeli 5 črta 2. alineja, ki se glasi »sponzorska sredstva preteklega leta, vezana 

na proračunsko postavko za šport tekočega leta«. 
 

 

Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji 
 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerklje na 
Gorenjskem, v predlaganem besedilu. 

 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem 

       ŽUPAN 
        Franc Čebulj 

 

 


