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2.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSPD,

110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 popr.)), 17. člena Statuta Občine Bohinj
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) je Občinski svet Občine
Bohinj na 30. redni seji, dne 27. januarja 2014 sprejel 

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika za vrednotenje letnega 

programa športa v Občini Bohinj

1. člen
V Pravilniku za  vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni vest-

nik Občine Bohinj, št. 3/2011) so določene spremembe Pogojev, meril in normativov za
izvajanje letnega programa športa v Občini Bohinj, ki so sestavni del pravilnika.
Spremeni se:
- velikost vadbenih skupin, 
- točkovanje športnih prireditev, 
- število športnikov v vadbenih skupinah.

2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 671-1/2011-2
Bohinjska Bistrica, 27. januar 2014

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI BOHINJ

VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA
Znižanje spodnje meje za oblikovanje skupin iz dosedanjih 18–20 na 8–10 pri

interesni športni vzgoji predšolskih otrok, interesni športni vzgoji šoloobveznih otrok ter
športni rekreaciji odraslih.

12. Športne prireditve
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stroške (najemnina

objekta, tiskanje in nabava propagandnega materiala, sodniški stroški) mednarodnih
tekmovanj, tekmovanj na državnem nivoju, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki
imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek na šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj ter potekajo na
območju občine.

Vrsta prireditve št. točk

Mednarodna tekmovanja 5
Tekme na državnem nivoju 4
Regijska tekma 3
Tradicionalne prireditve 4
Občinske prireditve 1

Sredstva iz letnega programa se nakažejo na podlagi dokazil o izvedbi prireditve.

Število športnikov v vadbenih skupinah

Športna Cicibani Ml. dečki St. dečki Kadeti Mladinci Kakovostni
panoga Cicibanke Ml. deklice St. deklice kadetinje Mladinke šport

Tabela IŠ 6 6 6 4 4 4
Tabela KŠ 11 11 11 11 11 11

Tabela IŠ (individualni športi) in tabela KŠ (kolektivni športi) predstavljata športne
panoge, določene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Število športnikov v vadbenih skupinah lahko odstopa od števila določenega v
tabeli na podlagi določil nacionalnih panožnih zvez oziroma njihovega soglasja.

3.
Ob primerjavi tiskanega besedila z izvirnikom je bila ugotovljena napaka v Sklepu

o določitvi cen za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Bohinj števil-
ka 7, 24. decembra 2013, pod zaporedno številko 21.

Zato objavljamo 

POPRAVEK
Sklepa o določitvi cen za leto 2014 

Pod točko »III. KULTURNI DOM JOŽA  AŽMANA« se pri navedbi cene najema dvo-
rane za oddajo brez javnega razpisa pod točko »4. b. Avla kulturnega doma« beseda
»dan« nadomesti z besedo »uro«.

Celotna točka III se tako glasi:

»III. KULTURNI DOM JOŽA AŽMANA

III. KULTURNI DOM JOŽA AŽMANA

1. Najem dvorane za oddajo brez javnega razpisa

Poslovni prostor Cena najema 
1. Sejna dvorana, predavanja, seminarji, tečaji, posveti 13,95 EUR/uro

2. Folklorna/glasbena soba 13,95 EUR/uro

3. Dvorana 20 % inkasa za gostujoče

Kulturne prireditve 15 % inkasa za domačine

brez inkasa – 50 % cene za komercialne prireditve

Komercialne prireditve od 0 do 4 ure 48,27 EUR/uro

občni zbori, kongresi od 5 do 7 ur 42,90 EUR/uro

shodi političnih strank več kot 7 ur 343,26 EUR

4. a. Avla kulturnega doma 13,95 EUR/dan

• Razstave zunanjih ponudnikov. 

• Kongresi. 

• Shodi političnih strank.

4. b. Avla kulturnega doma 13,95 EUR/uro

• Komercialne prireditve.

• Itd.

*Opomba: Upošteva se inkaso brez DDV.
** Opomba: Ob najemu Dvorane je uporaba avle brezplačna. 

Plačila najemnin pod točkami 1., 2., 3.(velja samo za občne zbore) in 4. so oproš-
čena društva, javni zavodi in druge organizacije ki imajo sedež v občini Bohinj in se
financirajo iz proračunskih sredstev ter ne opravljajo profitne dejavnosti. »

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA
Petra Lotrič Ogrin

VSEBINA


