
SPORTNA ZVEZA AJDOVSCINA 

CESTA 5. MAJA 14, 

5270 AJDOVSCINA, 

Datum: 15.6.2022 

Na podlagi razpisa Sportne zveze Ajdovscina in pravilnika o delitvi ur v sportnih objektih -  
Sportna zveza Ajdovscina izdaja, 

SKLEP 

0 sestavi urnika za sezono 2022/2023 

Obrazlozitev: 

Na razpis objavljen na spletni strani Sportne zveze Ajdovscina dne, 13. maja 2022 je prispelo 16 

vlog izvajalcev letnega programa sporta v Obcini Ajdovscina. 

Razpis za razdelitev kvote ur je potekal skladno z izhodisci Obcine Ajdovscina st. 41033-53/2010 

objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih sportnih objektov v uporabo. Namen razpisa je 

razdelitev kvote subvencioniranih ur skladno z izhodisci Obcine Ajdovscina st. 41033-53/210, z dne, 

25.10.2016 in dopolnitvijo dne, 22.12.2016, objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih sportih 

objektov v uporabo ter zagotavljanje takojsnje izvedbe programov v sezoni 2022/23, od 1. septembra 

2022 dalje v sportnih dvoranah, zunanjih povrsinah ter pokritem bazenu Zavoda za sport Ajdovscina, 

dvorani OS Dobravlje, vecnamenski dvorani Lokavec, dvorani OS Col, dvorani OS Otlica, dvorani OS 

Sturje, vecnamenski dvorani Budanje, vecnamenski dvorani Crnice, vecnamenski dvorani Place, 

vecnamenski dvorani Vrtovin, vecnamenski dvorani Dobravlje, vecnamenski dvorani Velike Zablje in 

vecnamenski dvorani Cesta, skladno s kvoto ur dodeljeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPS in visini 

sredstev za leto 2022 ter uskladitev razpolozljivih terminov z upravljavci sportnih objektov v obcini 

Ajdovscina. 

V skladu s postopkom razpisa Sportne zveze Ajdovscina za razdelitev ur v sportnih objektih, je 

strokovna komisija na podlagi prispelih vlog sestavila urnik, kateri uposteva izhodisca, tako 

upravljalcev sportnih objektov, kot izvajalcev letnega programa sporta. Pri teh so bila upostevana 

dolocila iz 71. clena zakona o sportu, katera navajajo prednost pri uporabi javne sportne 

infrastrukture obveznih programov solske sportne vzgoje, pred izvajalci letnega programa sporta ter 

pogoji in merila opredeljeni v razpisu Sportne zveze Ajdovscina. 

Pravilnik navaja prednostno dodelitev kvote ur za programe kakovostnega in vrhunskega sporta otrok 

in mladine, kakovostnega sporta ter prostocasne aktivnosti otrok in mladine pred ostalimi programi 

izvajalcev LPS. 

V sportnih objektih SC Ajdovscina mala in velika dvorana, trim kabinet, SC Ajdovscina-pokriti bazen, 

SC Ajdovscina - nogometno igrisce z umetno travo, SC Ajdovscina - vecnamensko igrisce z umetno 

travo, SC Ajdovscina - pomozno nogometno igrisce, dvorana OS Dobravlje, dvorana OS Col, dvorana 

OS Otlica, dvorana OS Sturje, vecnamenska dvorana Lokavec, vecnamenska dvorana Budanje, 

vecnamenska dvorana Crnice, vecnamenska dvorana Place, vecnamenska dvorana Dobravlje, je bilo 

za tedensko obdobje izvajalcem letnega programa sporta dodeljenih 274 subvencioniranih ur za 



izvedbo programa kakovostnega in vrhunskega sporta otrok in mladine ter programov kakovostnega 

sporta, 26 subvencioniranih ur za izvedbo programov prostocasnih aktivnosti otrok in mladine in 

48,5 ur namenjenih izvedbi ostalih programov. 

V vecnamenskih dvoranah krajevnih skupnosti Velike Zablje in Cesta subvencionirane ure niso bile 

dodeljene. 

Termini za izvedbo programa v fitnesu Srednje sole Veno Pilon so bili dodeljeni izvajalcem 

kakovostnega in vrhunskega sporta otrok in mladine ter izvajalcem kakovostnega sporta. Termine 

sportne rekreacije se je posameznim upravljavcem sportnih objektov dodelilo skladno s poslanimi 

predlogi ter razpolozljivostjo dvoran glede na dolocbe zakona o sportu. 

Cene najema sportne infrastrukture za izvedbo programov v fitnesu, programov sportne rekreacije 

ter dodatnih programov prostocasne sportne vzgoje, se dolocajo skladno s pogodbenimi 

obveznostmi, ter cenikom med posameznim upravljavcem sportne infrastrukture ter izvajalcem LPS. 

V kolikor izvajalec LPS ni oddal vloge na razpis ali pa je v razpisni dokumentaciji navedel manjse 

stevilo ur, kot je bilo doloceno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ za leto 2022, strokovna komisija

omenjenih kvot ur ostalim izvajalcem ni dodelila.

Skladno z dolocbami razpisa zacne umik sportnih dvoran in zunanjih povrsin za izvajalce letnega 

programa veljati v četrtek, 1. septembra 2022 ter z veljavo preneha v petek, 30. junija 2023.

Urnik pokritega b-a-zena pa stopi-v veljavo-gle-de na dolotil,rnpravljalcnavoda za šport Ajdovščina.
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