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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Nacionalnega
programa športa, Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 46/6.7.2018) in Letnega programa športa
2019 v občini Cerknica, Občina Cerknica objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2019
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica v
letu 2019.
3. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci letnega programa športa v skladu s 6. členom
Zakona o športu, 4. in 5. členom Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Cerknica, ki imajo sedež v Občini Cerknica najmanj eno leto, s
tem, da imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi pogoji prednost pred
drugimi izvajalci programov športa.
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi sprejetega
letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2019:
1. Športni programi
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Šport. vzgoja otrok in mladine usmer. v kak. in vrhunski šport
1.4 Kakovostni šport
1.5 Vrhunski šport
1.6 Šport invalidov
1.7 Športna rekreacija
1.8 Šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3. Organiziranost v športu
3.1 Delovanje športnih društev in zvez
4. Športne prireditve in promocija športa
4.1 Druge športne prireditve

131.000,00 EUR
15.000,00 EUR
1.000,00 EUR
85.000,00 EUR
12.000,00 EUR
2.000,00 EUR
1.000,00 EUR
13.000,00 EUR
2.000,00 EUR
12.000,00 EUR
12.000,00 EUR
12.000,00 EUR
12.000,00 EUR
10.000,00 EUR
10.000,00 EUR

5. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev javnega razpisa, v skladu s sprejetim Letnim programom športa, znaša
165.000,00 EUR, dokončna skupna vrednost in vrednost posameznih programov bo
določena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31.12.2019.
7. Vloge izvajalcev letnega programa športa morajo vsebovati:
 Naslednje izpolnjene obrazce:
- Izjava,
- osnovni podatki o izvajalcu letnega programa športa,
- podatki o izvajanju LPŠ v letu 2018 s podatki o finančnem poslovanju
izvajalca LPŠ v letu 2018 in plan za leto 2019,



- prijava programa za katerega se izvajalec prijavlja,
- finančno vrednotenje posameznega programa športa in
- vsebinski opis posameznega programa športa.
Dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v tem javnem razpisu
oziroma razpisni dokumentaciji.

8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog:
Popolne vloge morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami predložene v zaprti ovojnici,
osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s
pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – LETNI
PROGRAM ŠPORTA 2019« in s polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 28.2.2019.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
28.2.2019 ali do 12.00 ure isti dan, oddana osebno v vložišču Občine Cerknica.
Nepravočasno prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
9. Odpiranje pravočasno prispelih vlog:
Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in
označenih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno in bo v 8ih dneh po
končanem razpisnem roku. Strokovna komisija bo, na podlagi Zakona o športu, Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica,
sprejetega letnega programa športa za leto 2019 v občini Cerknica ugotovila ali vloge
izpolnjujejo razpisne pogoje in jih ovrednotila.
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da jih v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo. Dopolnjene vloge morajo predlagatelji
predložiti v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA
ZA JAVNI RAZPIS – LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019« in s polnim naslovom
pošiljatelja. Dopolnjena vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po
pošti na zadnji dan roka za dopolnitev ali do 12.00 ure isti dan oddana osebno v vložišču
Občine Cerknica.
Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo in prepozno
prispele dopolnitve vlog, bodo s sklepom zavržene.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo predlagatelji pisno obveščeni
s sklepom v roku 45 dni po koncu razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani Občine
Cerknica ( http://www.cerknica.si/ ). Podrobnejša navodila in dodatne informacije lahko
dobite na občinski upravi pri Dušanu Jernejčiču ( tel. (01)7090 617 ).

Cerknica, 7.2.2019
Številka: 41010-0003/2019

OBČINA CERKNICA
Župan
Marko RUPAR

Vzorec pogodbe
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z davčno številko
72799595, ki jo zastopa župan Marko RUPAR (v nadaljevanju: naročnik)
in
__________________________________________ z davčno številko _____________,
ki ga zastopa ______________________________(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
P O G O D B O št. __ / 2019
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI CERKNICA ZA
LETO 2019
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik za izbiro programov za izvajanje programov športa
v občini Cerknica za leto 2019 objavil javni razpis in izmed prispelih prijav izbral program
izvajalca.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje:
Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine za _______________________________
v vrednosti ________________ EUR
Vodja programa je _______________________________.
Obseg programa: ____ ur.
Pričakovani dosežki:
Športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
v vrednosti _________________ EUR
Vodja programa je ________________________
Obseg programa _________________________
Pričakovani dosežki:
Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
v vrednosti ___________EUR
Vodja programa otrok 12, 13 let je _______________________________
Vodja programa otrok 14, 15 let je _______________________________
Vodja programa mladine 16, 17 let je _______________________________
Vodja programa mladine 18, 19 let je _______________________________
Vodja programa mladine 20 do 23 let je ________________________________
Obseg programa: ____ ur.
Pričakovani dosežki:
Programa kakovostnega športa v vrednosti ________EUR
Vodja programa je ________________________.
Obseg programa: _________________________
Pričakovani dosežki: _______________________
Programa vrhunskega športa v vrednosti _________ EUR
Vodja programa je ________________________
Obseg programa _________________________
Pričakovani dosežki: _______________________

Programa športa invalidov v vrednosti _________ EUR
Vodja programa je ________________________
Obseg programa _________________________
Pričakovani dosežki: _______________________
Programa športne rekreacije v vrednosti _________________ EUR
Vodja programa je ________________________
Obseg programa _________________________
Pričakovani dosežki: _______________________
Programa športa starejših v vrednosti _________________ EUR
Vodja programa je ________________________
Obseg programa _________________________
Pričakovani dosežki: _______________________
Razvojnih dejavnosti v športu in sicer za
▪ usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v vrednosti ____________ EUR
Organiziranost v športu in sicer za
▪ delovanje športnih društev in zvez v vrednosti _________________ EUR
Športnih prireditev in promocije športa in sicer za
▪ druge športne prireditve v vrednosti _________________ EUR
Čas realizacije vseh programov je od 01.01.2019 do 31.12.2019.
3. člen
Naročnik bo za izvedbo programa opredeljenega v drugem členu te pogodbe zagotovil izvajalcu
finančna sredstva v višini _____________________ EUR.
Naročnik bo sredstva iz prvega odstavka tega člena nakazal na transakcijski račun izvajalca št.
____________________________ po posredovani dinamiki porabe sredstev in skladno z
likvidnostno zmožnostjo naročnika.
Izvajalec se zavezuje, da bo poročila o opravljenih nalogah oziroma izvedenih aktivnostih,
opredeljenih s to pogodbo, dostavil naročniku najkasneje do 31. januarja 2020 in sicer skupaj s
poročilom o porabljenih prejetih sredstvih iz občinskega proračuna in sicer za vsak posamezen
program športa posebej. Poročila so napisana na obrazcih, ki jih predpiše naročnik.
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo program športa, ki je predmet te pogodbe, izvajal v skladu s
strokovno doktrino in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev.
5. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec nenamensko koristi pogodbena sredstva ali
drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo javno objavljal, da je program športa, ki je predmet te
pogodbe, sofinancirala Občina Cerknica.
Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika omogočiti nadzor nad izvajanjem programov športa
opredeljenih s to pogodbo.
7. člen
Izvajalec mora ravnati skladno z veljavno zakonodajo in v izvajanje programa ne sme na
nikakršen način (npr. kot sponzorje, donatorje,…) vključevati nezakonitih prirediteljev iger na
srečo.

8. člen
Za izvedbo pogodbe sta zadolžena:
s strani naročnika Dušan JERNEJČIČ.
s strani izvajalca..............................................
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za
izvajanje te pogodbe.
10. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru je za reševanje njunih sporov pristojno Okrajno sodišče v Cerknici.
11. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po
en izvod, en izvod pa prejme finančna služba občine, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

IZVAJALEC
Predstavnik
_________________

NAROČNIK
Župan
Marko RUPAR

V __________, dne_________

V Cerknici, dne __________

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019 V OBČINI CERKNICA
I. UVODNI DEL
V letu 2017 je bil sprejet nov Zakon o športu, medtem ko je bil že v letu 2014 sprejet nov
nacionalni program športa v Republiki Sloveniji z veljavnostjo 10 let. Zakon o športu –
ZŠpo-1 je prinesel kar nekaj sprememb na področju izvajanja športnih programov.
Na podlagi sprejetega Zakona o športu je bil dne 21.6.2018 na Občinskem svetu sprejet
ODLOK o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Cerknica, objavljen dne 6.7.2018 v Uradnem listu Republike Slovenije, z veljavnostjo od
7.7.2018 dalje.
Vsako leto Občina Cerknica objavi javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa, ki jih bo Občina Cerknica sofinancirala iz občinskega proračuna. V skladu s
ZŠpo-1 in sprejetim Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Cerknica, se javni razpis oz. postopek razpisa (do izdaje odločbe o izbiri)
lahko začne izvajati pred sprejetjem proračuna, le ta se izda po sprejetju proračuna, ko
je znana dejanska višina sredstev namenjenih za sofinanciranje. Na podlagi letnega
programa športa, skupaj z Odlokom in sprejetimi merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje
letnega programa športa v občini Cerknica, se bodo podpisale pogodbe s posameznimi
izbranimi prijavljenimi izvajalci LPŠ.
V letu 2019 nadaljujemo z usmeritvijo in glavnim poudarkom namenjenim programom
športa otrok in mladine, tokrat tudi več sredstev namenjamo prostočasni športni vzgoji
otrok in mladine.
Še nadalje je potrebno omogočiti osnovne pogoje za športno udejstvovanje in doseganje
odličnih rezultatov s primernim vzdrževanjem športne infrastrukture, kakor tudi z njihovo
širitvijo pridobivati eventualno drugo športno populacijo. V letu 2018 je bila zaključena
izgradnja športne dvorane Rakek, prav tako se je začelo z izgradnjo ustreznih garderob
v Športnem parku Rakek, zato so za naslednje leto planirana sredstva za dokončanje
investicije.
Tudi v letu 2019 bo Občina Cerknica, v skladu z dogovorom oz. pogodbo s Športno
zvezo Cerknica, ki že nekaj let predstavlja glavno športno povezovalno funkcijo v občini
Cerknica, skupaj z zavodom za zaposlovanje, sofinancirala tudi javna dela za program
Urejanje in pomoč pri obnovi in vzdrževanje športnih objektov, vodenje in priprava
urnikov vadbe v športnih objektih. Planirana sredstva za ŠZ Cerknica v višini 10.000,00
EUR se bodo porabila za kritje materialnih stroškov, nabavo priznanj in medalj, stroškov
finančno računovodskega servisa ter strokovno pomoč izvajalcem športnih programov in
Občini Cerknica s stroški dežurstev na športnih objektih, ki so v lasti Občine Cerknica,
ŠZC vsako leto organizira športno promocijsko prireditev za podelitev priznanj za
najboljšega športnika oz. športnico Občine Cerknica.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
A/ RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v
programih kakovostnega športa in vrhunskega športa so športne panoge razvrščene po
kriterijih razširjenosti, uspešnosti oz. konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno
okolje. Zaradi specifičnosti športnih panog so izvajalci LPŠ in njihovi športni programi
razdeljeni v tri (3) skupine:
 izvajalci programov v individualnih športnih panogah,

 izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah,
 izvajalci programov v miselnih igrah .
S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 200 točk. Izvajalce se na
osnovi zbranih točk razdeli v tri (3) kakovostne skupine:
 1. kakovostna skupina: 130 do 200 zbranih točk, korekcijski faktor 1,20
 2. kakovostna skupina: 80 do 129 zbranih točk, korekcijski faktor 1,00
 3. kakovostna skupina: 30 do 79 zbranih točk, korekcijski faktor 0,90
Programi izvajalcev, ki v postopku razvrščanja ne zberejo vsaj 30 točk, ne bodo
vrednoteni.
Izvajalci, ki prijavijo izključno programe: Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
Športa invalidov, Rekreacije in/ali Športa starejših so v skupnem korekcijskem faktorju
izenačeni z 2. kakovostno skupino, torej je korekcijski faktor 1,00.

1. ŠPORTNI PROGRAMI

131.000,00 EUR

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

15.000,00 EUR

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok
spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega
obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za
otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso
del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
1.1.1.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prostočasno potekajo najmanj 30 tednov v
letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno
ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

1.000,00 EUR

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi
in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno
socialno integracijo v vsakdanje življenje.
1.2.1 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
85.000,00 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja
širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi
doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade

športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve
NPŠZ.
1.3.1 PROGRAMI ŠPORT. VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, so
sestavni del športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne
športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo
status športnika mladinskega in perspektivnega razreda (MLR, PR).
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT

12.000,00 EUR

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih
tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih
potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ oz. OKS-ZŠZ.
1.4.1 UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTN. ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje
število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega
okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultatov skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika
državnega razreda (DR).
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.5 VRHUNSKI ŠPORT

2.000,00 EUR

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS
dosegli naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega
razreda (MR).
1.5.1 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom
OR, SR, in/ali MR pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.6 ŠPORT INVALIDOV

1.000,00 EUR

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne
(rehabilitacija, vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja,
paraolimpijski športi) učinke.
1.6.1 PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV
IN ZVEZ
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med

športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi
potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.6.2 PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi
vrhunskih športnikov.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.7 ŠPORTNA REKREACIJA

13.000,00 EUR

Športna rekreacija (RE) predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne, ŠVOM
PP, ŠŠtu in KŠ. RE je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad
19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje,
zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih
tekmovanjih.
1.7.1 CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. 60 ur, ter
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega
značaja.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.8 ŠPORT STAREJŠIH

2.000,00 EUR

Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad
doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena
družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov.
1.8.1 SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. 60 ur
in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah
v naravi in v urbanem okolju.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
1.8.2 ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIRJENE
DRUŽINE
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu
oz. 60 ur in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

12.000,00 EUR

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.

2.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
V ŠPORTU

12.000,00 EUR

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi
izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema,
medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
Maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in izpopolnjevanja za
sofinanciranje:
- Usposabljanje trenerjev / stopnja 1,2/
maksimalno 3
- Usposabljanje pom. sodnikov, sodnikov
maksimalno 10
- Izpopolnjevanje - licenciranje trenerjev
maksimalno 10
- Izpopolnjevanje pom. sodnikov, sodnikov
maksimalno 10

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

12.000,00 EUR

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri
s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa.
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
3.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

12.000,00 EUR

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi
ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je
pomemben segment LPŠ.
3.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da
se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 10.000,00 EUR
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na
promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in
pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
4.1 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

10.000,00 EUR

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične
športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne
kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.
Pri sofinanciranju iz občinskega proračuna se upoštevajo merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje LPŠ v Občini Cerknica, ki so kot priloga sestavni del Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Cerknica
 maksimalno število priznanih športnih prireditev v letu 2019 je 5 na izvajalca
Pri sofinanciranju se upoštevajo tudi »Posebni pogoji in zahteve«, ter »Upravičeni stroški
programa« , ki so kot priloga navedeni v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje
LPŠ v Občini Cerknica.
Planirana vrednost programov športa, razdeljenih na podlagi razpisa je 165.000,00 EUR.

V primeru, da je za posamezen program prijavljen manjši obseg sredstev kot so
predvidena finančna sredstva v letnem programu športa, se preostanek sredstev
prerazporedi v program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.

5. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
V letu 2018 smo zaključili z izgradnjo Športne dvorane Rakek. S tem se je izpolnila
dolgoletna želja predvsem krajanov Rakeka, kakor tudi ostalih športnih navdušencev.
V letu 2019 bomo nabavili ustrezne plošče za zaščito parketa za razne prireditve.
Na fundacijo za šport smo se prijavili za sofinanciranje postavitve plezalne stene.
V športnem parku Rakek bomo nadaljevali s prenovo slačilnic.
V športnem parku »Koleno« bomo položili asfalt na že pripravljeno podlago okrog
slačilnic.
Kot vsa leta doslej se bo poskrbelo za redno vzdrževanje ostale športne infrastrukture, ki
je v lasti Občine Cerknica.
Plan je naslednji:
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, OGREVANJE, PORABA ELEKTRIKE, KOMUNALNE
STORITVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH, KI SO V LASTI OBČINE CERKNICA
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

ŠPORTNA DVORANA CERKNICA
TELOVADNICA RAKEK
NOGOMETNO IGRIŠČE KOLENO CERKNICA
ŠPORTNI PARK RAKEK
KEGLJIŠČE CERKNICA
ŠPORTNI PARK GRAHOVO S TELOVADNICO
ZUNANJE IGRIŠČE BEGUNJE
ZUNANJE IGRIŠČE CERKNICA
ŠPORTNA DVORANA RAKEK
BALINIŠČE PRI KEGLJIŠČU
SKATE STEZA IN FITNES CENTER NA PROSTEM
STRELIŠČE RAKEK

33.000,00 EUR
6.000,00 EUR
40.000,00 EUR
163.000,00 EUR
2.000,00 EUR
7.000,00 EUR
1.000,00 EUR
3.000,00 EUR
95.000,00 EUR
5.000,00 EUR
3.000,00 EUR
2.000,00 EUR

Skupna planirana vrednost za vzdrževanje, obnovo, ogrevanje, poraba elektrike,
komunalne storitve in investicije na športnih objektih je 360.000,00 EUR.

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE CERKNICA
ZA LETO 2019 - JAVNI RAZPIS
1.

ŠPORTNI PROGRAMI

1.1

PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.2

ŠVOM S POSEBNIMI POTREBAMI

1.3

ŠVOM USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

85.000,00 EUR

1.4

KAKOVOSTNI ŠPORT

12.000,00 EUR

1.5

VRHUNSKI ŠPORT

2.000,00 EUR

1.6

ŠPORT INVALIDOV

1.000,00 EUR

1.7

ŠPORTNA REKREACIJA

1.8

ŠPORT STAREJŠIH

2.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

12.000,00 EUR

2.1

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU

12.000,00 EUR

3.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

12.000,00 EUR

3.1

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ

12.000,00 EUR

4.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

10.000,00 EUR

4.1

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

10.000,00 EUR

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA

131.000,00 EUR

15.000,00 EUR
1.000,00 EUR

13.000,00 EUR
2.000,00 EUR

165.000 EUR

