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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

ZADEVA:      Predlog Letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2016  
 

PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA), 
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj 
z Merili za vrednotenje športnih programov (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 2/11) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010 in 1/15) 
 

PREDLAGATELJ:       Župan, g. Franc Čebulj  
 

PRIPRAVILA:         Simona Vodlan, Višja svetovalka III 
 

NAMEN:       Seznanitev članov občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem s programom, ki se 
bo izvajal na področju športa v letu 2016. 
 

      
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Letni program športa v letu 2016 v Občini Cerklje na Gorenjskem se bo izvajal na podlagi 7. člena Zakona o športu, ki 
med drugim navaja, da za izvajanje nacionalnega programa športa na lokalni ravni, lokalna skupnost vsako leto 
sprejme letni program. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti.  
 
Skladno z 8. členom Zakona o športu so izvajalci letnega programa športa športna društva. Izvajalce letnega programa 
v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti, na podlagi javnega razpisa. 
 
Sredstva za izvajanje letnega programa športa v letu 2016 so rezervirana v višini 100.000,00 EUR na proračunski 
postavki 1851- Transferi društvom s področja športa. 
 
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se za leto 2016 zagotavljajo javna 
sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: 

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- interesna športna vzgoja mladine, 
- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
- športna rekreacija, 
- večje športne prireditve, 
- delovanje društev in klubov, 
- kakovostni šport. 

 
Šport krepi telo in bogati kakovost življenja posameznika. Cilji sofinanciranja delovanja društev in klubov ter njihovih 
programov je predvsem spodbujanje vključevanja mladih, z namenom dviga športne, interesne in rekreativne ravni 
kakor tudi motoričnih sposobnosti otrok in mladine. Lokalna skupnost, kot financer lokalnih društev in klubov, daje 
poudarek pri sofinanciranju tistih programov športa, ki pretežno vključujejo otroke in mladine, vključene v interesno 

športno vzgojo in v kakovostni šport. Podpira pa tudi ostale športne aktivnosti kot je rekreacija, večje športne prireditve 
ter kakovostni in vrhunski šport.  
 
Športni programi se sofinancirajo na podlagi javnega razpisa po merilih za izbor in uresničevanje letnega programa na 
podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem skupaj z Merili za 
vrednotenje športnih programov (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/11).  
 

mailto:obcinacerklje@siol.net


Programi za leto 2016 se bodo vrednotili v skladu z obstoječimi merili za vrednotenje športnih programov na podlagi 
naslednjih kazalcev: 

 ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog, 
 ugotavljanje kakovosti športnih dosežkov, 

 organiziranje športnih prireditev, 
 sofinanciranje letnega programa športa. 

 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme predlog Letnega programa športa v Občini Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2016 v predlaganem besedilu. 
 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
ŽUPAN 

Franc Čebulj 
 

 


