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ZADEVA: ODDAJANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO-DOPOLNITEV 
 
Občina Ajdovščina je 25. 10. 2016 izdala navodila za razporejanje terminov po dvoranah in 
določila subvencionirano ceno za uporabo dvoran. Navedena navodila dopolnjujemo še z 
določitvijo subvencionirane cene za uporabo notranjega bazena. Za programe športne vzgoje 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa 
se določi subvencionirana cena ure uporabe polovice notranjega bazena v Zavodu za šport 
Ajdovščina, v višini 10,37 €. 
 
V priponki vam v posredujemo sprejete spremembe Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Ajdovščina in Letni program športa 2017. 
 
 
Lep pozdrav. 
 

 

Župan 
Tadej Beočanin 

po pooblastilu št. 032-3/2014 z dne 11.11.2014 
Podžupan 

Mitja Tripković 
 
 
 
V VEDNOST: 

- Športna zveza Ajdovščina 
 
PRILOGA: 

- spremembe pravilnika 
- LPŠ 2017 
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UPRAVLJALCEM  JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV 
 
 
 
ZADEVA: ODDAJANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO 
 
 
Občina Ajdovščina je v letu 2015 sprejela Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Ajdovščina. V omenjenem pravilniku je v 18. členu, v skladu z Zakonom o športu 
določeno, da imajo športna društva, ki izvajajo letni program športa – LPŠ (so pridobila 
sofinanciranje programov iz javnega razpisa za sofinanciranje programov LPŠ), prednost pri 
uporabi javnih športnih objektov/površin (v nadaljevanju objekti) pred drugimi uporabniki, 
razen pred obveznimi programi šolske športne vzgoje. 
 
Razporeditev vadbenih ur po posameznih objektih pripravi komisija, ki jo imenuje predsedstvo 
Športne zveze Ajdovščina. Za tekočo sezono so termini usklajeni, za prihodnje sezone pa 
smo pripravili navodila, ki  bodo olajšala razporejanje terminov po dvoranah in enotno določila 
ceno uporabe. 
 
I. Prednost pri uporabi javnih športnih površina imajo - po navedenem vrstnem redu:  
1. Šole s programom šolske športne vzgoje in zdravim življenjskim slogom.  
2. Športna društva, ki izvajajo LPŠ. 
3. Ostali uporabniki (izvajalci športnih in drugih programov). 
 
II. Postopek razporeditve ur po javnih športnih objektih:   
1. Pristojna komisija Športne zveze Ajdovščina objavi javni razpis za dodelitev vadbenih ur v 
mesecu juniju. Razpis je namenjen društvom kot izvajalcem LPŠ. 
2. Šole posredujejo komisiji podatke o zasedenosti objektov za izvedbo šolskega     programa.  
3. Komisija pripravi razporeditev ur po športnih objektih na podlagi posredovanih potreb 
športnih društev ter sklep o razporeditvi ur posreduje vsem upravljalcem javnih športnih 
objektov ter društvom-izvajalcem LPŠ, v prvi polovici meseca julija.  
4. Po prejemu urnika s strani komisije upravljalci preostale proste termine oddajo v uporabo 
ostalim uporabnikom.  
 
III. Cena za uporabo: 
1. Za društva-izvajalce LPŠ, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, programe kakovostnega športa in vrhunskega športa je 
subvencionirana cena 10,37 €.  
Za manjše športne objekte se lahko določi tudi nižja subvencionirana cena uporabe. 
 



2. Za društva-izvajalce LPŠ, ki izvajajo programe prostočasne športne programe otrok in 
mladine se določi subvencionirana cena 10,37 €, za programe, ki so za udeležence 
brezplačni, se določi cena v višini 50 % subvencionirane cene.   
Za manjše športne objekte se lahko določi tudi nižja subvencionirana cena uporabe. 
 
3. Za ostale uporabnike se določi cena v skladu cenikom, ki ga sprejme pristojni organ.  
 
IV. Vodenje evidenc 
Upravljalci javnih športnih objektov vodijo evidenco uporabe. V primeru, da izvajalci LPŠ ne 
koristijo dvorane v skladu s sklepom o razporeditvi ur, upravljalec o tem obvesti občino in 
športno zvezo. 
 
V. Veljavnost navodil 
Ta navodila veljajo za javne športne objekte v občini Ajdovščina in se uporabljajo od 1.11.2016 
dalje. 
 
 
 
Lep pozdrav. 
 
 

ŽUPAN 
Tadej BEOČANIN                                                          

  
 


