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OBČINA KANAL OB SOČI 
Občinski svet 

PREDLOG – PRVO BRANJE 

 
 
Na podlagi 3. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 16. 
člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in 
Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na ……..seji dne 
......... sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK   
o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo  

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov in športnih površin, ki so v lasti 
Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina) v uporabo, višino uporabnine in način plačila 
uporabnine.  
 
Upravljavci javnih športnih objektov in športnih površin iz prvega odstavka tega člena so. 

- Osnovna šola Kanal, 
- Osnovna šola Deskle, 
- drugi s pogodbo določeni upravljavci. 

 
Upravljavci uporabljajo in upravljajo naslednje športne objekte in športne površine: 

- Osnovna šola Kanal upravlja večnamensko dvorano Kanal, športno dvorano Kanal 
ter športno igrišče pri Osnovni šoli Kanal, 

- Osnovna šola Deskle upravlja nadomestno telovadnico Osnovni šoli Deskle in 
športno igrišče pri Osnovni šoli Deskle,  

- drugi s pogodbo določeni upravljavci upravljajo s športnim igriščem v Kalu nad 
Kanalom, športnim igriščem v Levpi, športnim igriščem za odbojko na mivki (za 
Osnovno šolo Kanal). 

 
 
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO   
 

2. člen  
 

Športni objekti se lahko oddajajo v uporabo: 
– osnovnim šolam in vrtcem s sedežem v Občini Kanal za izvajanje vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti v skladu z zakonom,  
–  športnim klubom in društvom, ki izvajajo letni program športa v Občini Kanal ob Soči,  



– drugim uporabnikom (klubom in društvom, zavodom, organizacijam, fizičnim in pravnim 
osebam ter raznim skupinam za potrebe športnih dejavnosti in organizacije športnih, 
kulturnih in drugih prireditev).  

 
3. člen 

 
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objektov mora upravljavec upoštevati 
naslednji vrstni red uporabnikov: 

a) Javni vzgojno-izobraževalni zavodi (Osnovna šola Kanal in Osnovna šola Deskle) za 
potrebe izvajanja zakonsko opredeljenih športnih programov šolske športne vzgoje. 
Prednostna uporaba športnih objektov in površin se nanaša na termin od ponedeljka 
do petka od 7. ure do 15. ure v času šolskega pouka, izjemoma po predhodnem 
dogovoru z upravljavcem pa tudi v drugem terminu.  

b) Športna društva – izvajalci letnega nacionalnega programa športa imajo za izvajanje 
nacionalnega programa pri uporabi športnih objektov prednost pod enakimi pogoji, 
prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi izvajalci.   

 
Vrstni red uporabnikov:  

c) Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v 
športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira občina (vadba in tekme).  

d) Program kakovostnega in vrhunskega športa v športnih društvih, ki jih v javnem 
interesu sofinancira občina (vadba in tekme).  

e) Programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira občina (vadba).  
f) Drugi programi športa v občini.  
g) Izvajanje kulturnih prireditev, ki jih izvajajo društva in druge ustanove, ki imajo sedež 

v občini.  
h) Izvajanje dobrodelnih prireditev humanitarnih, športnih in drugih društev registriranih 

v občini.  
i) Izvajanje zabavnih (komercialnih) prireditev kulturnih, športnih in drugih društev in 

organizacij registriranih v občini.  
 

Prednostna uporaba športnih objektov in površin se praviloma nanaša na športno 
dvorano Kanal, večnamensko dvorano Kanal in nadomestno telovadnico Osnovne šole 
Deskle v obdobju od 1. 9. v tekočem letu do 20. 6. v naslednjem letu oziroma po 
predhodnem dogovoru z upravljavcem v terminu od ponedeljka do petka med 14. uro in 
22. uro ter ob sobotah in nedeljah med 9. in 20. uro.  

 
4. člen 

 
Pogoje uporabe posamezne telovadnice za namene rekreacije v zimskih mesecih določi 
upravljavec, ki je dolžan do 1. septembra na spletnih straneh občine in na svo jih spletnih 
straneh objaviti razpis in razpisne pogoje, na podlagi katerih se določijo kriteriji za oddajo 
vloge za dodelitev termina uporabniku telovadnice. Za uporabo telovadnice je vsak 
uporabnik dolžan vložiti vlogo (priloga 1) za uporabo telovadnice, na podlagi katere se dodeli 
telovadnica v uporabo posameznim uporabnikom in s katero se uporabnikom dodeljuje 
posamezni termin v telovadnicah. 
 
Nepopolne vloge se niso dolžne obravnavati. Upoštevajo se le v primeru, če termini po 
dodelitvi uporabnikom z ustrezno izpolnjenimi vlogami niso zasedeni. Isto velja za vloge 
prispele po roku za oddajo vloge.  
 
Brez oddane vloge ni možno dobiti v uporabo termina v telovadnici. 
 

5. člen 
 



»V primeru več prijav na isti termin se za dodelitev termina določi prednostni vrstni red. 
Prednostni vrstni red uporabe telovadnice se določa po navedenem kriteriju točkovanja: 
 
 
Kriterij                                                                            Točke 

Društvo in klub s sedežem v občini                                50 točk 
Fizičnim in pravnim osebam iz občine                            20 točk 
Število vadečih                                                               1 točka / vadeči (max. 25 točk) 
Število mesecev vadbe                                                   10 točk / mesec 
Uporaba telovadnice več kot 5 let                                   20 točk 
Program, vključen v občinski letni program športa         15 točk 
Funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in  
Specifičnost športne panoge                                           15 točk 
 

6. člen 
 

Praviloma se športni objekti uporabljajo do 22. ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom 
upravljavca. Redna vadba poteka med tednom od ponedeljka do petka. Društva in klubi 
uporabljajo športne objekte za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in 
dogovorom z upraviteljem tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih in letnih 
počitnic. Po potrebi se za takšen način uporabe lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki. 
Uporabniki so dolžni upoštevati hišni in požarni red. V času uporabe objekta odgovarjajo za 
red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov, na javnih prireditvah pa morajo 
zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.  

 
7. člen 

 
Uporabnik mora biti o spremembah ali o tem, da v določenem terminu ne bo mogel 
uporabljati objekta, obveščen najkasneje 7 dni pred terminom. 
 

8. člen 
 

Organizator športne vadbe oziroma športne ali druge prireditve mora poskrbeti za varnost 
vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse 
druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red. 
 
Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev, gledalcev in nastopajočih pri uporabi 
športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah, prireditvah. 
 

Uporabniki telovadnice morajo v času uporabe le‐te za športne namene uporabljati športno 

dvorano. 
 

9. člen 
 

Upravljavci športnih objektov so dolžni posredovati občini:  
– izvode sklenjenih pogodb z izvajalci letnega programa športa o oddaji športnih 

objektov v uporabo takoj po sklenitvi le-teh,  
– urnik oddaje športnih objektov,  
– poročilo in podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje telovadnic 

najkasneje do 15. julija tekočega leta za preteklo šolsko leto. 
 
 
III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE  

 
10. člen 



 
Z uporabniki šola sklene pogodbo o uporabi telovadnic. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih 
pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravitelja in uporabnika določi tudi 
odgovorna oseba uporabnika,ki odgovarja za dogovorjeno uporabo telovadnice, upoštevanje 
hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost 
uporabnikov vadbe. 
 
Uporabniki morajo za izvajanje programov izven obsega odobrenih ur plačevati uporabnino 
po ceniku neposredno upravljavcu.  
 
Uporabnina se obračunava po veljavnem ceniku občine, objavljenem na spletni strani občine 
ali na krajevno običajen način. Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, čiščenja, 
vode, zavarovanja, zapiranja in 10% amortizacije. Uporabnina se enkrat letno, najkasneje do 
konca meseca februarja tekočega leta, uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji. Ugotovitveni sklep o novi višini uporabnine sprejme občinski svet. 
 

11. člen 
 

Drugi uporabniki športnih objektov s sedežem/prebivališčem v Občini Kanal ob Soči so za 
izvajanje športne dejavnosti v okviru odobrenih ur oproščeni plačila uporabnine.  
 

12. člen 
 

Vsa društva in šole s sedežem v občini lahko za organizacijo zabavnih prireditev, tudi v 
komercialne namene, koristijo športne objekte iz 1. in 2 alineje 1. člena tega pravilnika enkrat 
letno brezplačno. Uporabniki so za koriščenje v ta namen dolžni kriti stroške priprave in 
pospravljanja. 
 
Za oddajanje športnih objektov in površin v zabavne in komercialne namene je odgovoren 
upravljavec. Pred organizacijo prireditve mora upravljavec s naročnikom  skleniti pogodbe o 
uporabi. 
 

13. člen 
 

Upravljavec lahko pogodbo z uporabnikom telovadnice enostransko prekine: 
- če uporabnik ne uporablja telovadnice v terminih, za katere so sklenili pogodbo, 
- če se kršijo pravila hišnega reda, pogodba o uporabi in drugi predpisi, 
- v primeru zamude plačila uporabnine telovadnice za več kot 30 dni. 
 
Upravljavec izstavljajo račune za plačilo uporabnine telovadnic v uporabo, v kateri mora biti 
obvezno neveden uporabnik, število ur uporabe in cena. Upravljavec mora poročati o uporabi 
telovadnic občinski upravi občine.  
 

14. člen 
 

Uporabnina vključuje stroške ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode, zavarovanja, 
stroške za potrošniški material, ki je potreben za redno vzdrževanje objekta (čistila, sanitarni 
material, žarnice …), druge materialne stroške, povezane z obratovanjem športnih objektov, 
stroške upravljanja, plača čistilke in hišnika.  

 
15. člen 

 
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost 
posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, 
nedeljah in praznikih) določi višja uporabnina, ki je določena v ceniku.  



16. člen 
 

Cenik uporabe športnih objektov sprejme občinski svet in je priloga tega pravilnika. Cena se 
v začetku šolskega leta uskladi z rastjo življenjskih potrebščin. Sredstva, pridobljena z 
oddajanjem športnih objektov v uporabo se lahko porabijo za kritje stroškov v zvezi z njihovo 
uporabo, dvig standarda pogojev za šport in investicijsko vzdrževanje telovadnic, za druge 
namene pa le, če se pridobi soglasje občine.  

 
17. člen 

 
Upravljavci športnih objektov morajo voditi evidenco o uporabnikih  športnih objektov in 
športnih objektov, ki so oproščeni plačila uporabnine. Iz evidence morajo biti razvidni 
naslednji podatki:  

– naziv uporabnika, 
– odgovorna oseba uporabnika,  
– navedbo trenerja s kontaktnimi podatki ter podpis osebe na evidenčnem listu,  
– datum uporabe koriščenja športnega objekta oziroma športne površine,  
– število udeležencev,  
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.  

 
18. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja športnih 
objektov in športnih površin v uporabo (Uradni list RS, št. 3/2009). 

 
19. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Datum: ……………….. 
Številka: ……………… 

 
 

Župan 
Andrej Maffi  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    
PRILOGA ŠT. 1 

  

CENIK 

  

Objekt Uporabnina Tekme mlajših 
selekcij 

Tekme, tekmovanja 
društev, klubov 

OŠ Kanal 12,5 EUR 35 EUR 50 EUR 

OŠ Deskle 12,5 EUR 35 EUR 50 EUR 

Predlog spremembe cenika: 

Objekt Uporabnina Tekme mlajših 
selekcij 

Tekme, tekmovanja 
društev, klubov 

Večnamenska 
dvorana Kanal 

12,5 EUR 35 EUR 50 EUR 

Športna dvorana 
Kanal 

12,5 EUR 35 EUR 50 EUR 

Nadomestna 
telovadnica OŠ 
Deskle 

12,5 EUR 35 EUR 50 EUR 

Športno igrišče pri 
OŠ Kanal 

/ / / 

Športno igrišče pri 
OŠ Deskle 

/ / / 

Športno igrišče v 
Kalu nad Kanalom 

/ / / 

Športno igrišče v 
Levpi 

/ / / 

Športno igrišče za 
odbojko na mivki 
(za OŠ Kanal) 

/ / / 

 

 

   DDV ni vključen v ceno. 

Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje otrok vrtca in učencev OŠ Kanal in Deskle ter 
izvajanje drugih dejavnosti na podlagi letnega delovnega načrta vrtca oziroma šole, se 
uporabnina ne zaračunava. Uporabnina se ne zaračunava tudi v primerih, ko športna društva 
oziroma drugi izvajalci športnih programov izvajajo dejavnosti na podlagi pogodbe za 

sofinanciranje programov športa v Občini Kanal ob Soči brezplačno. 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

Ravnatelja OŠ Kanal in OŠ Deskle sta dala pobudo, da se obstoječi pravilnik o načinu 
oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo prenovi oziroma dopolni. 
Ugotavljata, da šoli ne moreta delovati po obstoječem pravilniku. Dne 21. 1. 2013 je bil 
sklican sestanek na temo spremembe in dopolnitve pravilnika. Sestanka sta se udeležila 
ravnatelja osnovnih šol, člana komisije za šport in zunanja sodelavka za pravne zadeve.  
 
Ravnatelja sta predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 
- rok vložitve pisnih prijav za uporabo dvorane naj bo do 1. avgusta, 
- v 4. členu se vnese kriterije tudi za tekme in tekmovanja, 
- v 5. členu je potrebno definirati obratovalni čas. 2. in 3. odstavek 5. člena sta preveč 
ohlapna, 
- treningov čez vikend in prazniki naj ne bo,  
- nujno je treba upoštevati 7. člen in skleniti pogodbe o oddaji dvoran v najem, 
- zadnja alineja 7. člena se jima zdi nepotrebna, 
- ker se pričakuje plačilna nedisciplina, naj se  v 11. členu plačilni rok skrajša iz 60 dni na 30 
dni. 
 
Glede na pripombe in predloge je veljavni pravilnik potreben popravkov. Ker je teh 
sprememb več, smo predlagali novelacijo pravilnika. 
 
 
Občinskemu svetu predlagam, da predložen pravilnik v prvem branju obravnava.  
 
 
 
 

Župan 
Andrej Maffi  

 

 


