Uradne objave občine Logatec
•

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu Obrtno industrijska cona
P2/26 Logatec »III«
I.

•
•

SPLOŠNE DOLOČBE

•
1.člen

•
S tem odlokom se ob upoštevanju določil Odloka o
Ureditvenem načrtu »Obrtno industrijska cona P2/26
Logatec«, LN, 7. november 1998 (v nadaljnjem besedilu
Odlok), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu »Obrtna industrijska cona P2/26
Logatec«, LN, št. 10/99, 5/1999 (v nadaljnjem besedilu
Sprememba »I«) in Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Ureditvenem načrtu »Obrtno industrijska cona P2/
26 Logatec«, LN, št. 11/200 (v nadaljnjem besedilu Sprememba
»II«), sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu »Obrtno industrijska cona P2/26
Logatec«, ki jih je izdelal BOŽIČ Inženiring, d.o.o., Idrija pod
št. proj. 032/02, oktober 2002.

•
•

2.člen

Namembnost prostorov v objektu:
- v kleti je proizvodna hala v okviru dejavnosti
iz 5. člena Odloka (konkretne dejavnosti se
določijo v PGD) z garderobami in pisarnami,
- v pritličju je skladišče in montaža,
- v nadstropju je restavracija višjega standarda
s kuhinjo in sanitarijami ter garderobami,
ločenimi za zaposlene in goste (razpored
namembnosti po etaži se določi v PGD).
Predvideni poseg se gradi v eni fazi, lahko pa se
razdeli v etape gradnje. Etape morajo biti določene
v PGD.
Zgradi se parkirišče v dveh etažah, tako da je
parkirišče v prvi etaži na nivoju kleti objekta
(45PM), v drugi etaži pa približno na nivoju
pritličja (36 PM).
Zgornje parkirišče je na armirano betonski
konstrukciji hidroizolirano.
Dimenzije parkirnega mesta so 2,50 x 5,00.
Parkirišče je tlakovano z materiali, nepropustnimi
za olje in vodo. Površina parkirišča je
zarobničena. Padavinske vode so speljane v
kanalizacijo padavinskih voda.
Pri vmestitvi objekta in parkirišč v teren je
upoštevana specifikacija terena, tako da je dovoz
in dostop urejen za vsako etažo posebej.
Dostopa in dovoza sta s ceste »A« širine 5,00 m in
s ceste »D«, izvedena v asfaltu in zarobničena.
Širina dovoza je 4,50m (»A«) oz. 4,00m (»D«).
Uvoza sta pravokotna na cesti. Proste oz. neutrjene
površine so izvedene kot zelenice. Na previsnih
delih terena se zgradi zaščitna ograja.«

Besedilo 16. člena se spremeni in dopolni:

Za opisom objekta 15 se besedilo dopolni z opisom za
naslednje objekte:

Opis objekta 6A se nadomesti z besedilom:

» Objekt 3C

•

» Objekt 6A

•
•
•
•
•

•

•
•

Tlorisne dimenzije objekta so 20,00 x 45,00 m.
Višina gabarit je: K+P+1, skupna višina objekta (od
kote kleti do slemena) je do 15,00 m.
Kota pritličja KP ± 0,00 = 489,50 mnv, kota kleti (500m)485,50 mnv.
Streha je z minimalnim naklonom (do 9° ), kritina je,
primerna naklonu, sive barve in z možnimi
svetlobnimi strešnimi elementi.
Fasada je s cestne strani (ceste »A«) oblikovana s
steklenimi elementi. Pri drugih fasadah so možni
oblikovalski kontrasti z namenom, da bi vzpostavili
prostorske dominante ali simbolne razpoznavnosti
objekta.
Vhodi in dovozi v kletno etažo objekta so z zahodne,
v pritličje pa z vzhodne strani. Dovozi v pokrito
parkirišče so z zahodne, na zgornje pa z zahodne in
južne strani (s ceste »A«).

•
•
•
•
•
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Tlorisne dimenzije objekta pravokotne oblike so
največ 10,00 x 22,00m.
Višina objekta je lahko največ 14,00 m.
Kota pritličja ± 0,00 je na nadmorski višini 492,00
m. Višinski gabarit je prilagojen terenu in je lahko
K + P + 1, sicer pa največ P + 1 .
Streha je simetrična dvokapnica, nagib strešin ji
do 20° , smer slemena vzhod – zahod.
Komunalni priključki se izvedejo iz naprav na cesti
»A« in obstoječih priključkov za objekt 3.
Ogrevanje objekta je centralno iz kotlovnice v
objektu 3, energent je lahko kurilno olje ali
utekočinjeni naftni plin (mestno omrežje).
Vhodi in uvozi so naravnost s ceste »A« oz. dovoza
do objekta 3.
Namembnost objekta mora bit v skladu z določili
5. člena odloka (4. členom sprememb »II«) in
opredeljena v dokumentaciji za pridobitev
dovoljenj za graditev.
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Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur.l. SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur.l. RS,
št. 26/90,18/93, 71/93, in 44/97), 29 člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93,57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/
98, 74/98, 70/2000 in 51/02) ter 18. člena Statuta Občine Logatec
(LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 3. seji
20. 3. 2003 sprejel

Uradne objave občine Logatec
•

Objekt 13 A

•
•
•
•
•
•
•

•

Tlorisne dimenzije objekta so največ 12,50 x 25,00
m.
Višina objekta je do 12 m, objekt je po obliki
nadstrešek.
Streha je enokapnica, nagnjena proti cesti »B«.
Kota tlakov v objektu ± 0,00 se prilagaja
obstoječemu dvorišču.
Vzhodno steno tvori obstoječi podporni zid, južno
pa oporni zid 6,00 m vzporedno oddaljen od ceste
»B«.
Vhod oz. dovoz do objekta je po obstoječem
priključku k objektu 13.
V objektu je samo električna instalacija za
razsvetljavo.
Namen nadstreška je deponiranje materialov za
letno in zimsko vzdrževanje cest.

Objekt 19 A

•
•
•
•
•

•

Objekt 14 A

•
•
•
•
•
•
•
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•

Objekt je sestavljen iz dveh nadstreškov: severnega
in vzhodnega.
Dimenzije severnega nadstreška, ki je trapezne
oblike, so 15,88(12,07) x 27,00 m (dovoljeno
odstopanje ± 1,00m) in vzhodnega 3,62 x 32,50 m.
Višina nadstreškov ne presega višine osnovnega
objekta (objekt št. 13).
Namen nadstreškov je zaščita vhodnih materialov,
izdelkov in ljudi.
Kota tlakov ± 0,00 je enaka koti tlakov na že
izdelanem dvorišču.
Vhod oz. dovoz do objekta je po obstoječem
priključku k objektu 14.
Na nivoju dvorišča se dogradi na funkcionalnem
zemljišču osem parkirnih mest, prekritih s konzolno
AB ploščo, ki je v nivoju ceste »B«. Na tej plošči je
sedem pokritih parkirnih mest z dovozom preko
hodnika za pešce. Višina prekritja je največ 3,50
m. dostop iz parkirnih mest do objekta 14 je po
zunanjih stopnicah. Vzdolžno od uvoza se zgradijo
še tri parkirna mesta.
Parkirna mesta so namenjena za stranke in
zaposlene.

•
•

•
•
•

Objekt je tlorisnih dimenzij največ 40,00 x 25,00
m.
Višina objekta je lahko največ 14,00 m.
Kota pritličja ± 0,00 je na nadmorski višini
499,00m. Višinski gabarit je prilagojen terenu in
je lahko K + P + 1, sicer pa največ P + 1.
Streha je simetrična dvokapnica, nagib strešin je
do 20°, smer slemena sever – jug.
Komunalni priključki se izvedejo iz naprav na
cesti »C«, mesta priključkov morajo biti določena
v dokumentaciji za pridobitev dovoljenj za
graditev.
Ogrevanje objekta je centralno iz kotlovnice,
energent je lahko kurilno olje ali utekočinjeni
zemeljski plin (mestno omrežje).
Vhodi in uvozi so po dovozu s ceste »C« širine
5,00 m.
Namembnost objekta mora biti v skladu z določili
5. člena Odloka (4. členom Sprememb »II«) in
opredeljena v dokumentaciji za pridobitev
dovoljenj za graditev.«

3. člen
V 18 členu (8. členu Spremmemb »II«) se pri podnaslovu
»Objekti 551-554« za objekt 554 spremenijo tlorisne dimenzije
(30,00 + 47,00) x 10,00 m nadstrešnica (lopa) v:
»554 70,00 x 20,00 m, višine do 14,00 m, proizvodni in skladiščni
prostori (krovstvo in kleparstvo)«
4.člen
Vse spremembe so razvidne iz grafičnih prilog.
5.člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu
Občine Logatec.

Objekt 19

•
•
•

Vhodi in uvozi so naravnost s ceste »C« ali dovoza
za objekta 19 A.
Namembnost objekta mora biti v skladu z določili
5. člena Odloka (4. členom Sprememb »II«) in
opredeljena v dokumentaciji za pridobitev
dovoljenj za graditev.

Objekt je tlorisnih dimenzij 40,00 x 25,00 m.
Višina objekta je lahko največ 14,00 m.
Kota pritličja ± 0,00 je na nadmorski višini 497,00
m. Višinski gabarit je prilagojen terenu in je lahko
K + P + 1, sicer pa največ P + 1.
Streha je simetrična dvokapnica, nagib strešin je
do 20° , smer slemena sever – jug.
Komunalni priključki se izvedejo iz naprav na cesti
»C«, mesta priključkov morajo biti določena v
dokumentaciji za pridobitev dovoljenj za graditev.
Ogrevanje objekta je centralno iz kotlovnice,
energent je lahko kurilno olje ali utekočinjeni
zemeljski plin (mestno omrežje).

Štev.: 012 – 06/98
Datum: 21.03.2003
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Uradne objave občine Logatec
Občina Logatec, Občinski urad na podlagi Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96) in 4. člena
Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 26/95 in 31/97) objavlja

opravljanja dejavnosti – potrdi Davčna uprava RS,
- podatke o bilanci uspeha (dobiček podjetnika) – potrdi
Davčna uprava RS.
Vlogi je treba priložiti naslednje listine:
1. potrdilo o državljanstvu vlagatelja,
2. najemno oz. podnajemno pogodbo ali odločbo o dodelitvi
stanovanja oziroma kupoprodajno ali darilno pogodbo ali
sklep o dedovanju oz. drug dokument o lastništvu
stanovanja, v katerem biva vlagatelj,
3. spričevalo, diplomo ali drug dokument, s katerim se
dokazuje najvišja stopnja dosežene šolske izobrazbe
vlagatelja in zakonca ali partnerja vlagatelja,
4. potrdilo oz. odločbo, izvid ali mnenje pristojne komisije
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
oziroma komisije za razvrščanje, če gre za:
- invalidnost, zaradi katere je udeleženec razpisa ali odrasli
družinski član nesposoben za samostojno življenje in delo
ali
- gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima zmerno, težjo
ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali
- morebitno trajno vezanost vlagatelja ali njegovega
družinskega člana na invalidski voziček.

J A V N I R A Z P I S
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja neprofitnega stanovanja (69 m2)
na Tržaški cesti 105 v Logatcu. Stanovanje bo upravičencu
dodeljeno na podlagi prednostnega reda, ki bo izdelan na
podlagi tega razpisa.
II. Upravičenci
Upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem
so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče
na območju občine Logatec in drugi občani, ki nimajo stalnega
bivališča na območju občine Logatec, so pa za nedoločen
čas zaposleni v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je
občina Logatec.
Upravičenci morajo z ustreznimi potrdili dokazati, da neto
mesečni dohodek, preračunan na družinskega člana, v letu
pred razpisom, ne presega višine, ki znaša:
1. za posameznika 266.285,60 SIT
2. za dva člana družine 221.906,40 SIT
3. za tričlansko družino 177.525,10 SIT
4. za štiričlansko družino 155.334,50 SIT
5. za pet in veččlansko družino 147.937,60 SIT.

VI. Višina najemnine:
Najemnina za neprofitno stanovanje se oblikuje skladno z
Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, štev. 23/2000).

III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
- lastniki stanovanj, ki so stanovanja odkupili skladno z
določbami Stanovanjskega zakona o privatizaciji, in
državljani, ki so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše,
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega
zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu
sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
IV. Kriteriji za sestavo prednostnega reda:
Prednostni red bo sestavljen na podlagi kriterijev, ki jih določa
Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 26/95 in 31/97).

VIII. Rok za vročitev vlog:
Vlogo s prilogami je treba vročiti osebno ali poslati po pošti
do 22.4.2003 na naslov: Občina Logatec, Občinski urad,
Tržaška cesta 15, Logatec. Seznam upravičencev za oddajo
bo objavljen v 15 dneh od sprejema sklepa na oglasni deski
Občine Logatec.

V. Vloge in dokazila:
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem je treba
vložiti na predpisanem obrazcu, ki ga udeleženci prevzamejo
po plačilu 850,00 SIT takse za vlogo v vložišču občine Logatec,
Tržaška cesta 15, soba št. 20.
Na vlogi je treba potrditi naslednje podatke:
- podatke o zaposlitvi, denarnih prejemkih (preživnina, otroški
dodatek, štipendija ipd.) in delovni dobi – potrdi izplačevalec
prejemkov,
- podatke o stalnem prebivališču in številu družinskih članov
– potrdi Upravna enota,
- za družine z večjim številom otrok lahko tudi potrdilo
pristojnega zdravnika za morebitno zdravniško izkazano
nosečnost,
- podatke o premoženjskem stanju in podatke o dohodku iz

Št.: 360-01/03-3
Datum: 20.3.2003
ŽUPAN
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VII. Kavcija:
Najemnik je dolžan pred izročitvijo ključev vplačati kavcijo v
višini 2% od vrednosti stanovanja, izračunane po prejšnji
točki.
Vrednost kavcije se revalorizira skladno z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin in se uporablja za financiranje
morebitnih popravil, ki bi jih bil dolžan opraviti najemnik ob
izpraznitvi, pa jih ne opravi, oz. za poravnavo drugih
neporavnanih obveznosti najemnika.

Uradne
objave
občine Logatec
Gregorjeva
sporočila
2003
Na podlagi 7.člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (LN, št.1/2002), Občina Logatec, Tržaška
c.15, Logatec objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2003
NAROČNIK je Občina Logatec, Tržaška c.15, 1370 Logatec.
PREDMET RAZPISA so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2003, namenjena sofinanciranju posameznih
programov športa in nakupu osnovnih sredstev.
PREDLAGATELJI so lahko športna društva, klubi, zavodi, vrtci in osnovne šole, organizacije invalidov, ki izvajajo športni
program invalidov, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja, z zakonom določene pravne
osebe, planinska društva, organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo, in druge organizacije,
organizirane za opravljanje športne dejavnosti.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV je 21.000.000,00 SIT.
Kolikor se sredstva, namenjena posameznim programom, ne razdelijo po vsebinah, ima komisija pristojnost, da ostanek
sredstev porazdeli na ostale vsebine.
VSEBINE IN MERILA so določena v prilogi Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (LN, št.1/2002).
Priloga tega razpisa je tudi točkovnik z določitvijo prioritet.
RAZPISNI POGOJI. Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena pravilnika.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Društvom, ki niso oddala poročil do datuma, določenega za oddajo, se prispela vloga oz. predlog na javni razpis za leto 2003
ne upošteva.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA se lahko zahteva od 11.4.2003 na vložišču Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec, I.
nadstropje ali na spletnih straneh: obcina-logatec.com .
ROK ZA ODDAJO PONUDB traja najkasneje do 30. aprila 2003 do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno
pošiljko vključno z datumom 18. april 2003. Ponudba mora biti napisana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
NASLOVITEV VLOGE je Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z
oznako: JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2003 – NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
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SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV bodo ponudniki prejeli v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15 dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV. Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja
javni razpis.

Številka: 65-01/03
Datum. 24.3.2003
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Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ur.l. RS, št. 62/94, 1/99, 70/00 in 51/02) in 18. člena Statuta Občine Logatec
(LN 5/99) je občinski svet občine Logatec na 3. redni seji 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Logatec

1.člen
Političnim strankam in listam občanov, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se
dodelijo sredstva iz proračuna Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) sorazmerno številu uradno ugotovljenih glasov, ki
so jih dobile na volitvah.
2.člen
Politična stranka oz. liste občanov pridobijo sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta.
3.člen
Politične stranke oz. liste občanov bodo iz proračuna občine v letu 2003 prejemale mesečno po 35 SIT za vsak dobljeni glas.
4.člen
Znesek se letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog (primerna poraba). Skupna višina sredstev ne sme presegati 0,5 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje občin.
5.člen
Sredstva se nakazujejo političnim strankam in listam občanov na transakcijski račun mesečno po dvanajstinah do 5. v
mesecu za tekoči mesec.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1.1. 2003.
7.člen
Z dnem sprejema preneha veljati sklep številka 012-6/99 z dne 22. 4.1999.

Številka: 414-10/03-5
Datum: 21. 3.2003
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6.člen

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Urad.list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 112. člena Statuta
Občine Logatec (LN, št. 5/99) je občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji dne 20. 3. 2003 sprejel

S K L E P
O PODALJŠANJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA OBČINE LOGATEC
V LETU 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) za leto 2003, vendar največ do 30. 6. 2003, se financiranje
funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenimi nameni začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002
in za iste programe kot v preteklem letu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu 2002. Nadaljuje se lahko izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2002.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine, uporablja pa se od
1. aprila 2003 dalje.

Štev.: 015 - 03/02 - 6
Datum: 21. 3. 2003

ŽUPAN OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE, l. r.
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Uradne objave občine Logatec
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2003
I.
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
(do 6 let)
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- Naučimo se plavati
60 točk
30 točk
- Ciciban planinec
60 točk
30 točk
- Zlati sonček
propagandno gradivo ___________
- drugi 50-urni program
50 točk
25 točk
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6 do 15 let)
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- Krpan
20 točk
10 točk
- Naučimo se plavati
20 točk
10 točk
- Drugi 80-urni program
80 točk
40 točk
- Zlati sonček
propagandno gradivo _______________
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- cicibani/cicibanke
240
točk
120
točk
- mlajši dečki/deklice
240 do 400 točk
120 do 200 točk
- starejši dečki/deklice
300 do 800 točk
150 do 400 točk
ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- 80-urni program
80 točk
40 točk

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (do 20 let)
INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE

4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
-

medfakultetna tekmovanja
v izbranih športnih panogah
80-urni program
v izbranih športnih panogah
odpravljanje plavalne
nepismenosti
univerziada

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk

80 točk
80 točk

40 točk
40 točk

80 točk

40 točk

5. ŠPORTNA REKREACIJA
-

80-urni program

STROKOVNI KADER
80 točk
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NAJEM OBJEKTA
40 točk
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STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- 80-urni program
80 točk
40 točk
ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- 400 do 1100-urni program
400 do 1100 točk
200 do 550 točk
ŠPORTNA VZGOJA MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
STROKOVNI KADER
NAJEM OBJEKTA
- 80-urni program
80 točk
40 točk
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6. KAKOVOSTNI ŠPORT
-

320-urni program

NAJEM OBJEKTA
160 točk

7. VRHUNSKI ŠPORT
- 1200-urni program v individualnih
športnih panogah za vrhunske športnike
- 1200-urni program v kolektivnih
športnih panoga

STROKOVNI KADER
1200 točk

1200 točk

NAJEM OBJEKTA
600 točk

600 točk

8. ŠPORT INVALIDOV
-

80-urni program na skupino

STROKOVNI KADER
80 točk

NAJEM OBJEKTA
40 točk
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II.
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Sofinancirajo se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, kjer se krije polovica stroškov
šolanja preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ ter štipendiranje strokovnih kadrov.
III.
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancirajo iz javnih financ lokalne skupnosti
in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso.
IV.
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost lahko sofinancira izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij
ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
V.
VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
VI.
INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih
programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi
izdelave informativnih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na tradicijo in kakovost rezultatov športnikov ter
strokovno usposobljenost, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v občini.
TRADICIJA se z dodatnimi točkami ovrednoti glede na panoge in sicer:
INDIVIDUALNI ŠPORT
- tek na smučeh
za 30 %
- namizni tenis
za 10 %
- alpsko smučanje
za 15 %
- smučarski skoki za 15 %
KOLEKTIVNI ŠPORT
- nogomet
za 10 %
- odbojka
za 20 %
- košarka
za 10 %
REZULTATI se z dodatnimi točkami ovrednotijo glede na uvrstitev, in sicer:
INDIVIDUALNI ŠPORT
- član državne reprezentance na tekmovanju na svetovni ravni
za 10 %
- član državne reprezentance na evropski ravni
za 5 %
- član izvajalca programa, ki se uvrsti na državnem prvenstvu
od 1. do 10. mesta
za 3 %
KOLEKTIVNI ŠPORT
- uvrstitev do 15. mesta na državni ravni
za 10 %
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