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OBČINA AJDOVŠČINA 
      Občinski svet 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-
210/98-32, 110/02-ZGO - 1 in 15/03 - ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/2014), Izvedbenega načrta 
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep 
vlade RS, št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne, 15. 12. 2016, 
sprejel 
 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI AJDOVŠČINA 
 

 

1. člen 
 

Besedilo 13. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 92/2015) se spremeni tako, da se glasi: 

 
»13. člen 

(izdaja sklepa) 
 
(1) Na osnovi oblikovanega predloga Komisije za izvedbo JR, pristojni organ občinske uprave izda 
sklepe, kot posamične upravne akte: 

- o  izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev, ki jo prejmejo na JR, 
- o zavrženju vlog, ki niso bile prejete oz. dopolnjene v roku, 
- o zavrniti vlog, ki niso bile izbrane na JR. 

 
Vloge posredovane po roku se neodprte vrnejo vlagatelju.« 
 

2. člen 
 
Besedilo 3. odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V LPŠ se opredeli športne programe, katerih izvajalci imajo pravico do uporabe javnih športnih 
objektov po subvencionirani ceni."  
 

3. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.  
 
Številka: 671-1/2015 
Datum:   15. 12. 2016  
 

ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN 
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V prilogi »MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI AJDOVŠČINA« se: 
 
- V poglavju »1. ŠPORTNI PROGRAMI«, podpoglavju »B) Razvrščanje športnih programov:« 
se za preglednico »Kolektivne športne panoge«, doda naslednje besedilo: 
»Pri razvrščanju v razrede se upošteva tekmovanje članske ekipe. V kolikor obstaja znotraj 
tekmovalnega sistema le ena liga, se izvajalca uvrsti v drugi oziroma tretji razred.«  
 
- V poglavju »1. ŠPORTNI PROGRAMI«, podpoglavju »B) Razvrščanje športnih programov:« 
se preglednico »Pomembnost za lokalno okolje« zamenja z novo preglednico, ki se glasi: 
 » 

RAZRED ŠPORTNE PANOGE FAKTOR 

1. rokomet, košarka, nogomet 1,6 

2.  nogomet-mali, alpsko smučanje, ples, kolesarstvo-gorsko, 
plavanje, triatlon 

0,9 

3. borilni športi, balinanje, lokostrelstvo, smučarski skoki 0,6 

4. kolesarstvo-cestno, bodybuilding, jadranje,  planinstvo-
športno plezanje, druge športne panoge 

0,3 

» 
 
- V podpoglavju »1.1.6. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH« se v 
preglednici št. 1-1-6 besedilo »ŠOLOOBVEZNI (6-14 LET)« zamenja z besedilom 
»ŠOLOOBVEZNI IN MLADINA (6-19 LET)« in besedilo »ŠOLOOBVEZNI PP (6-14 LET)« zamenja 
z besedilom »ŠOLOOBVEZNI IN MLADINA PP (6-19 LET)«. 
 
- V podpoglavju »1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA 
ŠPORTA« se za preglednico št. 1-5-1 doda naslednje besedilo: 
«Točke za športni objekt se pomnožijo s faktorjem površin, ki je določen v podpoglavju 1.4.2.  
Izvajalcem se za dodatno registrirano vadbeno skupino prizna 50 % točk na podlagi meril iz 
preglednice št. 1-5-1.«. 
 
- V podpoglavju »3.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V 
ŠPORTU« se preglednica št. 3-1 zamenja z novo preglednico, ki se glasi: 
» 

PREGLEDNICA ŠT. 3-1 
USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE V 

ŠPORTU 

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU 

IZPOPOLNJEVANJE 
(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 
 

minimalno število udeležencev programa 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 5 15 

» 
 
- V podpoglavju »5.1.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE« se besedilo drugega odstavka 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Programe se vrednoti v okviru posebnih pravilnikov za 
sofinanciranje prireditev.« 
 

ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN 

 
 
 


