Na podlagi 89 č.člena Poslovnika Občinskega sveta (UVG št.17/99, 28/2000) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 18.seji, dne 20.9.2004, sprejel uradno prečiščeno besedilo
Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora, ki obsega:
-

Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG
št.26/99)
Dopolnitve pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska
Gora (UVG št.4/2001)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Kranjska Gora (UVG št.34/2001)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Kranjska Gora (sprejete na 18.seji OS, dne 20.9.2004)

Št.:650/1-11/99-vs
Kranjska Gora, dne 20.9.2004

župan
Jure Žerjav, prof.

PRAVILNIK
o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
uradno prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov dejavnosti športa v Občini Kranjska Gora.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog zagotavlja proračun Občine Kranjska Gora.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih na osnovi programov
(programskih nalog) za to področje zagotavlja proračun Občine Kranjska Gora. Letni
program športa za Občino Kranjska Gora zajema dejavnost in vsebine programov
društev, klubov in ostalih izvajalcev, v skladu z Zakonom o športu in Nacionalnim
programom športa.
Merila za vrednotenje programov vsebujejo :
- razvrstitev športnih panog glede na vsebino,
- razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
- programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
- višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
Predlog razdelilnika pripravi pristojna komisija, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz
predsednika in štirih članov, od tega sta dva člana Odbora za šport in športne objekte.
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2.člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini in v njej
izvajajo svojo dejavnost, razen če ni objektivnih možnosti za izvajanje dejavnosti v
Občini, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost v skladu z Zakonom o športu in Nacionalnim programom,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 35 tednov
v letu,
- do ustanovitve športne zveze občine, izjemoma del dogovorjenih nalog za Občino
Kranjska Gora izvaja Športna zveza Jesenice.
3.člen
Izvajalci športnih programov so :
- športna društva,ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini,
- javni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- Športna zveza Jesenice (v skladu z določilom 2. člena Pravilnika).
Športna društva
programa.

imajo pod enakimi pogoji

prednost pri izvajanju nacionalnega

Delovanje izvajalcev iz prvega odstavka tega člena poteka po pravilih, ki jih izvajalci
določijo s temeljnim aktom in v skladu z Zakonom o športu.
4.člen
Iz sredstev proračuna Občine Kranjska Gora se sofinancirajo :
1.1. Program športne vzgoje otrok in mladine:
- šport predšolskih otrok,
- šport osnovnošolske mladine,
- športna vzgoja mladih,
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
- športna vzgoja študentov .
1.2. Programi kakovostnega in vrhunskega športa.
1.3. Program športno rekreativne dejavnosti odraslih.
1.4. Program športa invalidov.
1.5. Drugi programi iz področja športa:
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
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-

izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
delovanje Športne zveze Jesenice po pogodbi in predhodno določenih nalogah,
informatika v športu,
informiranje o športu v medijih,
založniška dejavnost,
propagandna dejavnost,
mednarodna dejavnost,
razvojno-raziskovalna dejavnost , meritve in analize.
5.člen
(predložitev dokazil)

Poročila in programi športne dejavnosti, ki jih predlagatelji športnih programov dajo na
oceno, morajo biti ob izpolnjevanju pogojev iz 2. člena, dopolnjeni z dokazi (izpolnjen
vprašalnik s prilogami).
Zaradi zagotovitve možnosti kontrole izvajanja programov morajo izvajalci ob
predlogu programa navesti tudi termine treningov in tekmovanj.
Komisija za sprejem programa športa v Občini Kranjska Gora (imenuje jo župan) ima
pravico obiska izvajalca programa, z namenom kontrole kakovosti izvedbe programa,
katerega sofinancira Občina Kranjska Gora.
6.člen
(vrednotenje programov)
Župan Občine Kranjska Gora vsako leto izvede javni razpis za sredstva, namenjena
športu.
Poročila in programe športne dejavnosti osnovnih organizacij pregleda in točkovno
ovrednoti pristojna Komisija.
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti in je izražena v točkah.
Vrednost točke se določi po sprejetju proračuna za vsako leto posebej. Do sprejetja
proračuna za tekoče leto se programi sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za
preteklo leto.
Z izbranimi izvajalci športnih programov Občina sklene pogodbo s sledečimi elementi:
- vsebina in obseg programov,
- čas realizacije programa,
- pričakovani dosežki,
- obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna,
- druge medsebojne pravice in obveznosti,
- način nadzora nad realizacijo programa in porabo sredstev.
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Pogodba opredeljuje način nadzora nad porabo sredstev in realizacijo programov.

II. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNE
DEJAVNOSTI
7.člen
1. šport otrok in mladine
Sofinancirajo se naslednji programi:

-

1. Športna vzgoja predšolskih otrok :
Program Naučimo se plavati,
Interesna vadba (60 ur),
Planinstvo in taborništvo ( 60 ur).

Izvajalec je dolžan zagotoviti objekt in strokovni kader. Sofinancirajo se stroški
programov (knjižice, nalepke, diplome, značke).

-

2. Športna vzgoja osnovno šolske mladine:
Program športne značke : Zlati sonček II., Krpan,
Program Naučimo se plavati (20 ur),
Smučarski tečaji (alpsko smučanje, smučarski teki ) (20 ur),
Drsalni tečaji (10 ur),
Dejavnost v interesnih skupinah (80 ur),
Šolska tekmovanja na občinski oziroma medobčinski, regijski ali državni ravni,
Planinstvo , taborništvo,
Drugi športno – rekreativni programi.

Šolska tekmovanja na občinski oziroma medobčinski, regijski ali državni ravni:
organizacija tekmovanj na občinski ali medobčinski ravni, sofinancirajo se sodniški
stroški, priznanja za 1.-3.mesto posamezno in 1.-3.mesto ekipno.
Posameznikom in ekipam, ki se uvrstijo na regijsko oziroma državno tekmovanje se
sofinancirajo stroški prijav (kotizacij), stroški prevoza tako za posameznike, kot ekipe.
3. Športna vzgoja mladine :
Program interesnih dejavnosti (80 ur).
4. Šport otrok in mladine s posebnimi potrebami:
Pristojna komisija ima pristojnost določiti del sredstev za program športa otrok s
posebnimi potrebami, če se na javni razpis prijavi izvajalec, ki na področju Občine
Kranjska Gora izvaja takšen program. Smiselno se uporabi kriterij športne vzgoje
mladine, s tem da ni omejitve najmanjšega števila udeležencev v skupini.
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5. Športna vzgoja študentov:
Program interesnih dejavnosti (80 ur).
program
predšolski
osnovna šola
mladina
posebne potrebe
študenti

min.štev.
10
10
10
1
10

ure
80
80
80
80
80

objekt
10
10
10
10
10

kader
10
10
10
10
10

funkc.str.
1
1
1
1
1

6. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport :
Po tem segmentu vrednotimo programe izvajalcev tekmovalnega športa, ki imajo v
procesu treniranja organiziran selekcijski proces. Osnovni pogoj so vsaj štiri različne
starostne skupine v procesu selekcij (od najmlajših proti mladinskim skupinam).
program
predselekcija
CI/CE
MDI/MDE
SDI/SDE
MMI/MME
SMI/SME
JUI/JUE

starost let
do 8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-več

štev.
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

ure
100
200
350
600
800
900
300

objekt
20
20
20
20
20
20
20

kader
20
20
20
20
20
20
20

funkc.str.
2
2
2
2
2
2
2

tekme
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Najmanjša skupina v ekipnih športih je 10 vadečih. Najmanjša skupina v posameznih
športih so 4 vadeči. Za smučanje se število točk v posamezni starostni kategoriji
poveča s faktorjem 1,3, pri olimpijskih panogah 1, pri neolimpijskih panogah pa 0,7.
Status kategoriziranega športnika mladinskega razreda po kategorizaciji OK –ZŠZ
Slovenije se vrednoti s 1000 točkami (na posameznega kat.šp.).

2. Vrhunski in kakovostni šport - posamezniki
8.člen
(vrhunski šport in vrhunski posamezniki)
Kandidirajo lahko tiste osnovne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju dosegli vrhunske rezultate
in imajo športnike kategoriziran v svetovnem, mednarodnem, državnem ali
perspektivnem razredu;
- da je panoga na seznamu olimpijskih disciplin;
- da so v Občini naravni ali materialni pogoji za razvoj panoge;
- da imajo organiziran selekcijski sistem treniranja (najmanj štiri star.kat.);
- da je najmanj dve tretjine tekmovalcev s stalnim bivališčem v Občini.
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To so posamezniki, ki so na seznamu kategoriziranih športnikov Slovenije za preteklo
sezono. Osnova so Obvestila, ki jih izdaja Olimpijski komite Slovenije - Združenje
športnih zvez, Odbor za vrhunski šport.
Člani in mladinci - razred po kategorizaciji:
• mladinski - MLA
• perspektivni - PER
• državni - DRŽ
• mednarodni - MED
• svetovni - SVE
9.člen
(kakovostni šport)
Ekipa, ki nastopa v 2 ali 3. državni ligi (tekmovanje obvezno razpisuje in vodi državna
panožna zveza) ima pravico do sofinanciranja programa po tem členu pravilnika in
meril. Izvajalec mora predložiti potrdilo panožne zveze, da je uvrščen oziroma nastopa
v 2. ali 3. državni ligi, imeti pa mora tudi otroške in mladinske selekcije (športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport). Zahtevata se vsaj
dve stopnji (obvezna V).
Število tekmovalcev v skupini za ekipne športe predlaga Komisija.
V posameznih športih se priznava vsak tekmovalec, ki je kategoriziran po kriterijih OK
– ZŠZ Slovenije (v skladu z 8. členom)
program
MMI/MME
SMI/SME
JUI/JUE/ČI/ČE

starost let
15-16
17-18
19-več

ure
500
650
650

kader
20
20
20

objekt
20
20
20

funkc.str.
2
2
2

tekme
2,5
2,5
2,5

Za smučanje se število točk v posamezni starostni kategoriji poveča s faktorjem 1,3,
pri olimpijskih panogah 1, pri neolimpijskih panogah pa 0,7.
10.člen
Tabela za vrhunski šport – posamezniki in ekipno
Kategorizacija
Športnik svetovnega razreda
Športnik mednarodnega razreda
Športnik perspektivnega razreda
Športnik državnega razreda

število točk
5000
4000
3000
2000

Točke kategoriziranemu športniku se upoštevajo pri določitvi športnega dodatka.
Vrednost točke za športni dodatek določi pristojna Komisija, glede na razpoložljiva
sredstva.
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11.člen
(vrhunske ekipe)
Članska ekipa, ki tekmuje v 1. državni ligi (tekmovanje obvezno razpisuje in vodi
državna panožna zveza), mora predložiti potrdilo panožne zveze, da je uvrščena in da
nastopa v 1.državni ligi. Status vrhunske ekipe se prizna, če je sistem tekmovanja
piramiden (1.,2.,3., državna liga, regijska). Ekipa mora imeti tudi otroške in mladinske
ekipe (športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport).
Zahteva se vsaj dve stopnji (obvezna V.)
Članska ekipa, ki tekmuje v 1.državni ligi .
Najmanjše število tekmovalcev določi pristojna komisija (glede na panogo).
Program
ČI/ČE

ure objekt kader
600 20
20

funkc.str.
2

tekme
2,5

12.člen
3. Športna rekreacija
Na sredstva lahko kandidirajo izvajalci programov športa, ki tekmujejo v nižjih rangih
tekmovanj kot je 1.državna liga v ekipnih športih, ter tekmovalci oziroma skupine v
posameznih športih v primerljivih kategorijah tekmovanj.
Najmanjše število vadečih v ekipnih športih je 12 tekmovalcev v skupini.
Najmanjše število vadečih v posameznih športih je 6 tekmovalcev v skupini.
Prizna se sofinanciranje sledečih postavk :
Program
ure
objekt
kader
Športna rekreacija odraslih 120-200 20/na uro 15/uro/skupino
Število točk na ligo :
Program
2. , 3.slovenska liga
Področne lige

točk
3000
1500

funkc.str.
800
800

Število priznanih ur določi pristojna komisija.
13.člen
Rekreacijska vadba:
Izvajalcu rekreacijske vadbe za vse skupine različnih starosti se prizna 10 točk za uro
najema objekta. Program obsega 80 ur vadbe za skupine v starosti do 65 let, najmanjše
število vadečih je 20 v skupini.
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Za skupine nad 65 let ter socialno in zdravstveno ogrožene, se izvajalcu prizna tudi
strokovni kader v višini 10 točk na uro, število vadečih je lahko manjše od 20, vendar
ne manj kot 8.
14.člen
4. Šport invalidov
Organiziran program športne dejavnosti invalidov ovrednoti pristojna Komisija.
Vrednotenje, navedeno v prejšnjih členih, velja tudi za invalide.
15.člen
Športno rekreativne prireditve se financirajo s prijavninami. Organizatorjem se prizna
le funkcionalne stroške (medalje, priznanja) v višini 1 točke na udeleženca.
16.člen
(merila za sofinanciranje šolanja strokovnih kadrov)
Občina lahko zagotavlja stroške prijavnine ali kotizacije za šolanje ustreznih kadrov.
Stroške bivanja plačajo osnovne organizacije ali posameznik. Pri delitvi se upošteva
tabela iz tega člena. Višina točke je odvisna od števila prijav in razpoložljivih sredstev.
Sofinancirajo se stroški naslednjim strokovnim kadrov:
• amaterskim trenerjem,
• študentom Fakultete za šport.
Pogoji za sofinanciranje:
• da vlogo posreduje osnovna organizacija,
• da kandidat aktivno sodeluje na področju športa v Občini.
Financirajo se stroški prijavnine in kotizacije. Ostale stroške krije osnovna organizacija
ali posameznik. Študentom Fakultete za šport se lahko dodeli pomoč za financiranje
dogovorjenih študijskih programov.
Nova izobraževanja
Izobraževanje znotraj društva
Občinsko izobraževanje
Potrjevanje licenc za sodnike
Potrjevanje licenc za trenerje, vaditelje,vodnike
Začetno šolanje trenerjev,vaditeljev,vodnikov na
l. stopnji preko panožne zveze ali FŠ
Nadaljevanje šolanja trenerjev, vaditeljev, vodnikov
Na II. Stopnji preko panožnih zvez ali FŠ
Pridobitev mednarodne diplome
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število točk :
10
20
40
50
100
150
200

Pomoč študentom na FŠ za praktične programe
v višini 1/3 cene programa

1/3 cene programa

Pogoj za pridobitev sredstev je izjava društva, da pošilja člana društva na
izobraževanje in podpisana pogodba med društvom in kandidatom za izobraževanje, da
bo po opravljenem izobraževanju še vsaj 2 leti delal v društvu, ki ga pošilja na
izobraževanje. Prednost imajo kandidati iz Občine Kranjska Gora.
17.člen
(propagandni material)
Sofinanciral se bo propagandni material rekreativne ponudbe, ki bo zagotavljal
občanom celovit pregled možnosti koriščenja uslug.

5. Športne prireditve
18.člen
(vrhunske športne prireditve)
Za vrhunske športne prireditve veljajo naslednji pogoji:
• da je organizirana s soglasjem Občine,
• da je navedena v mednarodnem (izjemoma v državnem) koledarju tekmovanj,
• da se je udeležijo športniki z mednarodno veljavo,
• da je odmevna v širšem prostoru,
• da ima tržni pomen,
• kandidirajo lahko samo izvajalci s sedežem v Občini Kranjska Gora.
O sofinanciranju vrhunskih športnih prireditev odloča Občinski svet občine Kranjska
Gora.
19.člen
(organizacija meddruštvenih tekmovanj)
Občinske športne prireditve (občinska prvenstva, lige, množične rekreacijske
prireditve) so tiste, katere se organizirajo z namenom, da se jih udeležijo samo občani
ali organizacije iz Občine Kranjska Gora in so organizirana v Občini Kranjska Gora.
Medobčinske športne prireditve (medobčinska prvenstva, regijska prvenstva,
medobčinske ali regijske lige, rekreacijske množične prireditve) so tiste, katere so
razpisane za udeležence iz občine in udeležence iz drugih občin, vendar se organizirajo
v Občini Kranjska Gora.
Državne športne prireditve so tiste, ki so razpisane in organizirane na podlagi razpisov
državnih zvez, OKS, ali drugih državnih zvez in so dodeljene v organizacijo društvu iz
območja občine Kranjska Gora.
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Jubilejne prireditve so prireditve, ki jih pripravijo društva iz Občine Kranjska Gora ob
jubilejih (okrogle obletnice delovanja, spominske prireditve- memoriali).
Pri delitvi se upošteva spodnja tabela. Višino točke se določi glede na razpoložljiva
sredstva in število prijav.
Predvideno število udeležencev
Nivo prireditve: najmanj 21-50 51-100 10-250
20
občinska športna 10
20
30
40
prireditev
medobčinska
20
30
40
50
športna
prireditev
državna športna 30
50
70
80
prireditev
jubilejna
30
50
70
80
prireditev

več kot

251-500

501-1000

50

60

1000
70

60

70

80

90

100

120

90

100

120

20.člen
(proglasitev športnika leta)
Posamezni športnik se lahko proglasi za športnika Občine Kranjska Gora po
občinskem Odloku o podelitvi priznanj.

6. Strokovni kadri
21.člen
(merila za dodelitev honorarja amaterskim delavcem)
Amaterskim delavcem se honorar dodeli za delo v okviru programa športa otrok in
mladine v osnovnih organizacijah.
22. člen
(merila za financiranje plač profesionalnih trenerjev)
Za financiranje stroškov zaposlitve profesionalnih trenerjev lahko kandidirajo društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da ima trener ustrezno strokovno izobrazbo, oziroma ustrezno strokovno
usposobljenost v skladu z 2.odstavkom 26.člena Zakona o športu,
- da so njihovi športniki v zadnjem obdobju dosegli vrhunske rezultate in so
kategorizirani po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez,
- da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava Mednarodni
olimpijski komite,
- da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
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-

-

da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja,
da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu ali iz območja,
katero gravitira na osnovno organizacijo, ki je nosilec najvišje kakovosti na tem
območju,
da imajo v društvu v športni panogi, s katero kandidirajo na razpis, najmanj štiri
izmed naslednjih stopenj športnih šol:
- I.stopnja (cicibani, cicibanke),
- II.stopnja (mlajši dečki, deklice),
- III.stopnja (starejši dečki, deklice),
- IV.stopnja (mlajši mladinci, mladinke),
- V.stopnja (starejši mladinci, mladinke).
23. člen
(merila za financiranje nagrad za vodenje trenerskega procesa amaterskim trenerjem)

Za financiranje stroškov nagrad za vodenje trenerskega procesa amaterskim trenerjem
lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava Mednarodni
olimpijski komite,
- da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s tem športom,
- da se za dosego vrhunskih rezultatov zahteva zgodnji začetek treniranja,
- da za ta društva nastopajo tekmovalci, vzgojeni v matičnem klubu,
- da imajo v društvu v športni panogi, s katero kandidirajo na razpis, najmanj dve
izmed naslednjih stopenj športnih šol:
- I.stopnja (cicibani, cicibanke),
- II.stopnja (mlajši dečki, deklice),
- III.stopnja (starejši dečki, deklice),
- IV.stopnja (mlajši mladinci, mladinke),
- V.stopnja (starejši mladinci, mladinke).

7. Športni objekti
24.člen
(investicijsko vzdrževanje)
Za sredstva, ki se namenjajo za tekoče vzdrževanje ali investicijsko vzdrževanje, lahko
kandidirajo tiste osnovne organizacije, ki objekte uporabljajo same, ali pa za odstotni
del uporabe za svoje potrebe in so objekti locirani v Občini Kranjska Gora. Prednost
pri delitvi sredstev imajo objekti občinskega pomena.
Za sredstva za tekoče vzdrževanje objektov lahko kandidirajo organizacije, ki svoje
objekte tudi uporabljajo.
25.člen
(merila za izkoriščenje sredstev
za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme)
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Za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in nakup opreme mora
prosilec izpolnjevati naslednje pogoje:
• da ima status osnovne organizacije,
• osnovna organizacija mora biti upravljavec športnega objekta in naprav,
• obvezna je lastna udeležba sredstev v višini 30% predračunske vrednosti. Pri tem se
upošteva namembnost sredstev.
Sredstva se lahko koristijo za:
• manjše adaptacije in rekonstrukcije objektov in športnih naprav,
• posodobitve objektov in športnih naprav,
• racionalizacijo stroškov (ekološki, tehnični in tehnološki vidiki),
• ostala dela, ki so nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet tekočega
vzdrževanja,
• nakup opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje programa.
Na razpis se lahko prijavi samo pravna oseba. Posamezne osnovne organizacije, ki se
prijavljajo na razpis, morajo same pripraviti vrstni red del.
26.člen
(odobritev sredstev, nadzor, sankcije)
Sredstva na osnovni vlogi potrdi in dodeli pristojna Komisija. Koriščenje sredstev
mora biti v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja del.
V primeru neopravičenega koriščenja sredstev (dela se ne izvajajo), se valorizirana
sredstva odtegnejo iz naslova redne dejavnosti. Po opravljenih delih se poda poročilo,
skupaj s fakturami na občinsko upravo.
V primeru, da se odobrena sredstva ne porabijo, izvajalec eno leto ni upravičen do
sredstev iz tega naslova. V primeru opravičenih razlogov nekoriščenja sredstev
(ugotovi Komisija) to določilo ne velja.

III. IZVAJANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
27.člen
(izvajanje programov)
Koristniki sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem
pravilnikom.
Občinska uprava bo na predlog pristojne Komisije izdala sklep o številu točk za
vrednotenje športnih programov.
Osnovna organizacija lahko v roku 15 dni vloži pritožbo na sklep o številu točk pri
županu Občine. Odločitev župana je dokončna.
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Kolikor izvajalci ne izvajajo odobrenih programov, župan s sklepom ukine
sofinanciranje odobrenega programa. Če se ugotovi, da koristniki ta sredstva
uporabljajo nenamensko, se jim program v naslednjem letu zmanjša za ta del sredstev.

IV. KONČNA DOLOČBA
28.člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št.:650/1-11/99-vs
Kranjska Gora, dne 20.9.2004

Župan
Jure Žerjav, prof.
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