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79/99, 124/00,79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP)  in 16. ~lena Statuta ob~ine Komenda (Ur.l. RS, {t. 37/99, 83/99, Uradne 
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ODLOK O PRORA^UNU OB^INE KOMENDA ZA LETO 2008
1. SPLO[NA DOLO^BA

1. ~len
S tem odlokom se za Ob~ino  Komenda za leto 2008 dolo~ajo prora~un, postopki izvr{evanja prora~una ter obseg zadol`evanja  in poro{tev 
ob~ine in javnega sektorja na ravni ob~ine (v nadaljnjem  besedilu prora~un).
2. VI[INA SPLO[NEGA DELA PRORA^UNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORA^UNA 

2. ~len

Splo{ni del prora~una na ravni podskupin kontov se dolo~a v naslednjih zneskih :

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.832.990
TEKO^I PRIHODKI (70 + 71) 10.980.440

70 DAV^NI PRIHODKI 2.838.640
   700 Davki na dohodek in dobi~ek 2.165.440
   703 Davki na premo`enje 497.200
   704 Doma~i davki na blago in storitve 176.000

71 NEDAV^NI PRIHODKI 8.141.800
   710 Udele`ba na dobi~ku in dohodki od premo`enja 4.643.800
   711 Upravne takse in pristojbine 12.000
   712 Globe in druge denarne kazni 1.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 301.000
   714 Drugi nedav~ni prihodki 3.184.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.840.750
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemlji{~ 4.840.750

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz doma~ih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.800
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan~nih institucij 11.800
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.133.250

40 TEKO^I ODHODKI 1.745.725
   400 Pla~e in drugi izdatki zaposlenim 362.820
   401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 54.665
   402 Izdatki za blago in storitve 1.199.240
   403 Pla~ila doma~ih obresti 107.000
   409 Rezerve 22.000

41 TEKO^I TRANSFERI 1.958.965
   410 Subvencije 48.300
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 798.150
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 186.778
   413 Drugi teko~i doma~i transferi 925.737



2

Glasilo Ob~ine Komenda URADNE OBJAVE [tev. 01/2008, 31. januar 2008

Posebni del prora~una je razdeljen na naslednje programske 
dele: prora~unske uporabnike, podro~ja prora~unske porabe, 
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kla-
sifikacijo izdatkov ob~inskih prora~unov. Podprogram je razdeljen 
na prora~unske postavke, te pa na konte, dolo~ene s predpisanim 
kontnim na~rtom.
Posebni del prora~una do ravni prora~unskih postavk – kontov in  
na~rt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 
na spletni strani Ob~ine Komenda.
3. POSTOPKI IZVR[EVANJA PRORA^UNA

3. ~len
(izvr{evanje prora~una)

Prora~un se izvr{uje na ravni prora~unske postavke – konta. 
4. ~len

(namenski prihodki in odhodki prora~una)
Namenski prihodki prora~una so: 
• pristojbina za vzdr`evanje gozdnih cest,
• po`arna taksa,
• okoljska dajatev za onesna`evanje okolja zaradi odvajanja od-

padnih voda,
• okoljska dajatev za onesna`evanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov,
• prejeta sredstva iz dr`avnega prora~una,
^e se po sprejemu prora~una vpla~a namenski prihodek, ki zahteva 
sorazmeren namenski izdatek, ki v prora~unu ni izkazan v zadostni 
vi{ini, se za vi{ino vpla~anega namenskega prihodka lahko pove~a 
obseg teh izdatkov in vi{ina prora~una.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.849.700
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.849.700

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 578.860
   431 Investicijski transferi pravnim in fizi~nim osebam, ki niso prora~unski uporabniki 198.300
   432 Investicijski transferi prora~unskim uporabnikom 380.560
III. PRORA^UNSKI PRIMANKLJAJ (I. – II.) - 1.300.260

B) RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         1.607.700
75 PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  KAPITALSKIH DELEŽEV 1.607.700

   750 Prejeta vra~ila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih dele`ev 1.607.700
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0
   440 Dana posojila
   441 Pove~anje kapitalskih dele`ev in nalo`b
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 1.607.700

C) RA^UN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

   500 Doma~e zadol`evanje 0
VIII. ODPLA^ILO DOLGA (550) 307.140

55 ODPLA^ILO DOLGA 307.140
   550 Odpla~ilo doma~ega dolga 307.140

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA^UNU (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 300
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -  307.140
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.300.260
Stanje sredstev na ra~unih dne 31.12.2007 56.720

5. ~len
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora~un 
ali rebalans prora~una.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora~una med 
glavnimi programi v okviru podro~ja prora~unske porabe, odlo~a, 
na predlog neposrednega uporabnika `upan.
Župan s poro~ilom o izvr{evanju prora~una  ob polletju in konec 
leta z zaklju~nim ra~unom poro~a ob~inskemu svetu o veljavnem 
prora~unu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

6. ~len
(najve~ji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

prora~unov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v teko~em letu razpi{e javno naro~ilo 
za celotno vrednost projekta, ki je vklju~en v na~rt razvojnih pro-
gramov, ~e so zanj na~rtovane pravice porabe na prora~unskih 
postavkah v sprejetem prora~unu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki 
bodo zapadle v pla~ilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke 
in investicijske transfere  ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finan~nem na~rtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki 
bodo zapadle v pla~ilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za 
teko~e transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem 
finan~nem na~rtu neposrednega uporabnika.

7. ~len
(spreminjanje na~rta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v na~rtu razvojnih pro-
gramov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ve~ kot 30 % 
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Na podlagi 44. ~lena Zakona o socialnem varstvu (ZSV – UPB2, 
Uradni list RS, {t. 3/07, (23/07, 41/07-popr.)), Pravilnika o koncesi-
jah na podro~ju socialnega varstva (Uradni list RS, {t. 72/2004), 2. 
~lena Odloka o organiziranju pomo~i na domu in merilih za pla~ilo 
storitev (Uradne objave GOK, {t. 09/07) in 16. ~lena Statuta ob~ine 
Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99, Uradne objave GOK, {t. 
01/01, 10/05)  je Ob~inski svet ob~ine Komenda  na svoji 13. seji 
dne 24.01.2008 sprejel

ODLOK O POGOJIH, MERILIH IN 
POSTOPKIH ZA PODELJEVANJE 
IN PRENEHANJE KONCESIJE ZA 

OPRAVLJANJE SLUŽBE POMO^I NA 
DOMU

I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len

Ta odlok dolo~a predmet, pogoje, merila, postopke podeljevanja 
koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter 
prenehanje koncesije na podro~ju javne slu`be pomo~i na domu.

2. ~len
Ob~ina Komenda, ki jo zastopa `upan (v nadaljevanju: koncedent) 
v skladu s tem odlokom, zakonom in podzakonskimi predpisi podeli 
koncesijo za izvajanje javne slu`be pomo~i na domu.
Koncesionar je pravna ali fizi~na oseba, ki izpolnjuje pogoje po 
zakonu in tem odloku in je na podlagi javnega razpisa izbrana za 
opravljanje javne slu`be.

mora predhodno potrditi ob~inski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa pla~il v teko~e leto, zaklju~ek 
financiranja prestavi iz predhodnega v teko~e leto, se uvrstijo v 
na~rt razvojnih programov po uveljavitvi prora~una.
Novi projekti se uvrstijo v na~rt razvojnih programov na podlagi 
odlo~itve ob~inskega sveta.

8. ~len
(prora~unski sklad)

Neporabljena sredstva prora~unske rezerve iz preteklih let, v vi{ini 
64.845,33 EUR, se prenesejo v prora~un za leto 2008.
Na predlog za finance pristojnega organa ob~inske uprave odlo~a 
o uporabi sredstev prora~unske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. ~lena ZJF `upan in o tem konec leta z zaklju~nim 
ra~unom poro~a ob~inskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN 
FINAN^NEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. ~len
^e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. ~lena ZJF, lahko 
`upan dol`niku do vi{ine 500 EUR odpi{e oziroma delno odpi{e 
pla~ilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN PORO[TEV OB^INE

10. ~len
(obseg zadol`evanja ob~ine in izdanih poro{tev ob~ine)

Ob~ina se lahko zadol`uje v skladu z zakonom, ki ureja javne 
finance.
6. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

11. ~len
V obdobju za~asnega financiranja Ob~ine Komenda v letu 2009, ~e 
bo za~asno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o 
dolo~itvi za~asnega financiranja.

12. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila ob~ine Komenda.
[tevilka: 410-0006/2007
Datum:  24. 1. 2008

TOMAŽ DROLEC
ŽUPAN

Uporabniki so upravi~enci do socialne oskrbe na domu, opredeljeni 
v Odloku o organiziranju pomo~i na domu in merilih za pla~ilo 
storitev.
II. PREDMET KONCESIJE

3. ~len
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je:
• gospodinjska pomo~, kamor sodi nabava `ivil in priprava enega 

obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, prina{anje prip-
ravljene hrane

• osnovno ~i{~enje bivalnega dela prostorov z odna{anjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdr`evanje spalnega prostora,

• pomo~ pri vzdr`evanju osebne higiene, kamor sodi: pomo~ pri 
obla~enju, pomo~ pri hranjenju, pomo~ pri opravljanju osnovnih 
`ivljenjskih potreb, kopanje in umivanje;

• pomo~ pri  ohranjanju socialnih st ikov, kamor sodi: 
dru`abni{tvo, pomo~ za samopomo~, vzpostavljanje so-
cialne mre`e z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov, prip-
rava upravi~enca ter njegove dru`ine na institucionalno varstvo.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4. ~len
Javno slu`bo pomo~i na domu na obmo~ju Ob~ine Komenda lahko 
izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• je pravna ali fizi~na oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti 

s podro~ja razpisane koncesije v Republiki Sloveniji,
• izpolnjuje pogoje po zakonu, na njegovi podlagi izdanih izvr{ilnih 

predpisih in odloku, ki urejajo opravljanje slu`be pomo~i na 
domu,

• zagotavlja zaposlitev zadostnega {tevila strokovnih delavcev in 
strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja 
koncesijske dejavnosti,

• prevzame dogovorjeno {tevilo strokovnih sodelavcev, ki ̀ e oprav-
ljajo storitve pomo~i na domu na obmo~ju Ob~ine Komenda za 
zagotovitev normalnega delovanja in optimalne oskrbe,

• ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je pred-
met koncesije,

• zagotavlja kakovostno izvajanje koncesijske dejavnosti,
• opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z Odlokom o organiziranju 

pomo~i na domu in merilih za dolo~anje pla~il storitev sprejme 
Ob~inski svet ob~ine Komenda.

5. ~len
Ponudnik, mora predlo`iti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
• dokazilo sodi{~a ali drugega pristojnega organa o registraciji 

oziroma o vpisu v register,
• priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
• organizacijsko shemo ponudnika s prikazanimi kadri in dokazili 

o njihovi izobrazbi in usposobljenosti ter pogodbami oziroma 
izjavami o zaposlitvi,

• projekcijo finan~nega poslovanja za 5 letno obdobje od pred-
videnega za~etka izvajanja storitve,

• dokazilo o lastni{tvu prostorov z zemlji{ko knji`nim izpiskom ali 
najemno pogodbo za objekt ali prostor,

• dokazilo o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje minimalnih tehni~nih pogojev,

• izra~un cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,

• program dela in izvajanja storitev,        
• dokazila o finan~ni in poslovni sposobnosti:
• letne ra~unovodske izkaze za obdobje 3 let, pri ~emer zadnji 

ra~unovodski izkazi ne smejo biti starej{i od 6 mesecev in morajo 
biti revidirani, tudi ~e ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,

• revizijsko poro~ilo ra~unovodskih izkazov iz prej{nje alinee z 
mnenjem poobla{~enega revizorja,

• podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
• podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo 
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objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
• podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na 

teh objektih oziroma prostorih,
• podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Koncedent lahko v razpisu dolo~i {e druga dokazila, ki jih mora 
koncesionar prilo`iti kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

6. ~len
Pri izbiri koncesionarja se upo{tevajo naslednja merila:
• orientacijska cena – urna postavka,
• organizacija izvajanja javne slu`be,
• program dela za pet let,
• izobrazbena struktura delavcev,
• reference,
• ocena tehni~nih sredstev in opreme,
• oddaljenost sede`a oziroma izpostave izvajalca od obmo~ja za 

katero bo podeljena koncesija,
• vpetost ponudnika v socialno lokalno okolje.
Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: 
stro{ke dela ter stro{ke blaga in storitev lo~eno.
To~kovanje po navedenih merilih koncedent natan~no opredeli v 
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE

7. ~len
Javni razpis za podelitev koncesije koncedent objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
• vrsto in opis storitve,
• ~as opravljanja koncesije,
• pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati,
• krajevno obmo~je, za katerega se razpisuje koncesija,
• uporabnike storitev za katere se razpisuje koncesija,
• navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih urejajo v skladu 

s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih s podro~ja socialnega varstva,

• na~in financiranja storitve, ki je predmet koncesije,
• merila za izbiro ponudnika in njihovo to~kovanje,
• ~as odpiranja ponudb,
• rok, v katerem bodo ponudniki obve{~eni o izbiri,
• navedbo organa, ki je poobla{~en za sklenitev koncesijske 

pogodbe.
8. ~len

Rok za prijavo na razpis mora omogo~iti ponudnikom pripravo 
dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti kraj{i 
od roka predpisanega z zakonom.

9. ~len
Koncedent mora v ~asu objave razpisa omogo~iti ponudnikom 
vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno 
dokumentacijo.

10. ~len
Za pregled in presojo prispelih ponudb koncedent imenuje najmanj 
tri~lansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija za konc-
esije), katere vsaj en ~lan mora biti zaposlen pri koncedentu.

11. ~len
Komisija za koncesije odpre prispele ponudbe v roku 30 dni po 
preteku roka za prijavo na javni razpis.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu.
Za vsako ponudbo komisija za koncesije ugotovi, ali je pravo~asna, ali 
jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba 
podana za v razpisu dolo~eno krajevno obmo~je izvajanja dolo~ene 
vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravo~asne, ali niso popolne, ali ponudba ni po-
dana za v razpisu dolo~eno krajevno obmo~je izvajanja dolo~ene 

vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje, s sklepom zavr`e organ, pristojen za podelitev koncesije.
O vsaki ponudbi, ki je pravo~asna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in je podana za v razpisu dolo~eno krajevno 
obmo~je izvajanja dolo~ene vrste storitve ter je popolna, pridobi 
komisija za koncesije mnenje socialne zbornice. Zbornica mora 
mnenje dati v zakonskem roku od prejema pisne zahteve komisije, 
sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesij brez 
tega mnenja.

12. ~len
Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja 
socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka opravi pregled 
in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v 
javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upo{tevanju mnenja socialne 
zbornice, ~e je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije.
Po kon~anem postopku, ki ga dolo~ajo predpisi o oddaji koncesij, 
na predlog komisije za koncesije ob~inska uprava izda odlo~bo o 
izbiri koncesionarja.
Zoper odlo~bo o podelitvi koncesije ni prito`be, mo`en pa je 
upravni spor.

13. ~len
^e se na razpis ne javi noben ponudnik ali ~e noben od ponudnikov 
ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predlo`i dokazil o njihovem 
izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE 
IN PRENEHANJE

14. ~len
Najkasneje v roku 60 dni od vro~itve odlo~be o podelitvi koncesije 
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
Pogodbo v imenu koncedenta podpi{e `upan.
Koncesionar mora za~eti z izvajanjem javne slu`be v roku 
dolo~enem v koncesijski pogodbi.

15. ~len
Koncesijska pogodba se sklene za dolo~en ~as, za dobo desetih 
(10) let. Koncesija se lahko podalj{a, vendar najve~ za ~as, za 
katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. 
Koncesija se lahko podalj{a samo enkrat.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebo-
jna razmerja v zvezi z opravljanjem javne slu`be, zlasti pa:
• vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,
• za~etek izvajanja koncesije,
• pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno slu`bo,
• ~as, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
• sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet 

koncesije, zagotavlja koncedent, in na~in financiranja,
• dol`nost in na~in poro~anja koncesionarja koncedentu o vseh 

dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki 
so predmet koncesije,

• dol`nost koncesionarja poro~ati koncedentu o teko~em opravl-
janju storitev, ki so predmet koncesije,

• obveznosti koncesionarja do uporabnikov,
• pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja 

koncesije,
• na~in spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma koncesijskega 

razmerja,
• prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

podalj{anje,
• rok za odpoved koncesije,
• pogoje in na~in finan~nega, strokovnega in upravnega nadzora 

nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
• druge dolo~be, pomembne za dolo~itev in izvajanje storitve, ki 

je predmet koncesije.
16. ~len

Koncesija preneha:
• s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
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• z odvzemom koncesije, ~e koncesionar ne opravlja javne slu`be v 
skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.

• na podlagi odpovedi s {estmese~nim odpovednim rokom.
17. ~len

Izvajanja koncesijske pogodbe spremlja ob~inska uprava.
VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

18. ~len
Orientacijska cena izbranega koncesionarja predstavlja predlog za 
obravnavo spremembe trenutno veljavne cene – urne postavke na 
Ob~inskem svetu Ob~ine Komenda.

19. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Glasila ob~ine Komenda.

20. ~len
Za ureditev vseh morebitnih zadev, ki v tem odloku niso podrobneje 
opredeljene, se upo{tevajo dolo~ila zakona in na njegovi podlagi 
izdanih izvr{ilnih predpisov, ki urejajo opravljanje storitve, za katero 
se oddaja koncesija.
[tevilka: 007-0001/2008
Datum:   24.01.2008

Toma` Drolec
ŽUPAN

Na podlagi 28. ~lena Zakona o policiji (Uradni list RS, {t. 107/2006 
– UPB) ter 31. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 
37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob~ine Komenda, {t. 
01/2001 in 10/2005) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 13. redni 
seji dne 23. januarja 2008 sprejel
SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 
JAVNOSTI V SENATIH ZA RE[EVANJE 

PRITOŽB ZOPER POLICISTE
1. ~len

Za predstavnika Ob~ine Komenda v senatih za re{evanje prito`b 
zoper policiste se imenuje:
• MIRKO KEPIC, stanujo~ Moste 90, 1218 Komenda, rojen 

19.08.1938,
2. ~len

Ta sklep pri~ne veljati z dnem sprejema na seji Ob~inskega sveta 
Ob~ine Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila ob~ine 
Komenda.
[tevilka:  014-0001/2008-4 Toma` Drolec
Datum:  23. januar 2008 ŽUPAN

Na podlagi 30. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
{t. 100/2005 - Uradno pre~i{~eno besedilo) in 16. ~lena Statuta 
Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave 
Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/2001 in 10/2005), 2. odstavka 5. 
~lena Odloka o izdajanju javnega glasila Ob~ine Komenda (Uradni 
list RS, {t. 74/99) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 13. seji, dne 
23. januarja 2008 sprejel

SKLEP O RAZRE[ITVI ^LANICE 
UREDNI[KEGA ODBORA GLASILA 

OB^INE KOMENDA
1. ~len

Na lastni `eljo se kot ~lanico Uredni{kega odbora Glasila ob~ine 
Komenda razre{i
• SABINA KUZMI^, rojena 24.02.1973, Zadru`na ulica 27,

Komenda
2. ~len

Ta sklep pri~ne veljati z dnem sprejema na seji Ob~inskega sveta 
Ob~ine Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila ob~ine 
Komenda.
[tevilka: 032-0004/2006-31 Toma` Drolec
Datum:  23. januar 2008 Župan

Na podlagi 30. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
{t. 100/2005 - Uradno pre~i{~eno besedilo) in 16. ~lena Statuta 
Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave 
Glasila ob~ine Komenda, {t. 01/2001 in 10/2005), 2. odstavka 5. 
~lena Odloka o izdajanju javnega glasila Ob~ine Komenda (Uradni 
list RS, {t. 74/99) je Ob~inski svet ob~ine Komenda na 13. seji, dne 
23. januarja 2008 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU ^LANA 
UREDNI[KEGA ODBORA GLASILA 

OB^INE KOMENDA
1. ~len

Za ~lana Uredni{kega odbora Glasila ob~ine Komenda se 
imenuje 
• CVIREN PETER, rojen 16.06.1981, stanujo~ KRIŽ 45 A, 1218 

KOMENDA 
2. ~len

Ta sklep pri~ne veljati z dnem sprejema na seji Ob~inskega sveta 
Ob~ine Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila ob~ine 
Komenda.
[tevilka: 032-0004/2006-32 Toma` Drolec 
Datum:  23. januar 2008 Župan 

Na podlagi 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 
110/02) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 
37/99, 89/99 in Uradne objave glasila ob~ine Komenda {t.01/2001 
in 10/2005) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na 13. seji dne 
24.1.2008 sprejel

SKLEP O UKINITVI JAVNEGA  DOBRA 
NA ZEMLJI{~U PARC.{T. 601, 606, 608 

IN 611 VSE K.O. KAPLJA VAS
1. ~len

S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemlji{~e parcelna {te-
vilka 601, k.o. Kaplja vas, funkcionalni objekt (melioracijski kanal), 
v izmeri 2186m2, zemlji{~e parc.{t. 606, pot v velikosti 173m2, 
parc.{t. 608, pot v velikosti 1403 m2, parc.{t. 611 pot v velikosti 
393 m2, vse  ZKV 694.

2. ~len
Nepremi~nine  iz 1. ~lena tega sklepa prenehajo imeti zna~aj javnega 
dobra in postanejo lastnina Ob~ine  Komenda.

3. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila 
Ob~ine Komenda.
[tevilka: 478-0002/2008 Tomaž Drolec
Komenda: 24.1.2008 @upan

Na podlagi 21. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, 
Uradni list RS, {t. 100/2005), 9. ~lena Zakona o {portu  (UL RS, 
{t. 22/98, 72/02, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa {porta 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, {t. 24/00, 31/00) in  16. ~lena 
Statuta Ob~ine Komenda (Uradni list RS, {t. 37/99, 83/99 in UO 
GOK, {t. 01/01, 10/05) je Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji 
13. seji, dne 24.01.2008, sprejel
PRAVILNIK O VREDNOTENJU {PORTNIH 

PROGRAMOV V OB~INI KOMENDA
I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina)

S tem pravilnikom Ob~inski svet Ob~ine Komenda dolo~a pogoje, 
merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih po 
sprejetih programskih nalogah Ob~ina Komenda zagotavlja za 
uresni~evanje javnega interesa na podro~ju {porta.
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2. ~len
(programi {porta)

Sredstva za {portne programe, ki so opredeljeni v 5. ~lenu tega 
pravilnika in dolo~eni v letnem programu {porta, se v okviru 
prora~una Ob~ine Komenda izbranim izvajalcem razdelijo na pod-
lagi javnega razpisa.
Poleg {portnih programov iz prvega odstavka tega ~lena se iz javnih 
financ zagotavljajo tudi sredstva za:
• na~rtovanje, izgradnjo in vzdr`evanje {portnih objektov lokalnega 
pomena;
• izvajanje strokovno operativnih in tehni~no administrativnih del 
za potrebe izvajanja in spremljanja {portnih programov;
• podeljevanje priznanj in nagrad {portnikom in {portnim delav-
cem;
• sofinanciranje akcij na podro~ju {porta.
Na~in in vi{ina sofinanciranja zgoraj nanizanih strokovnih nalog v 
{portu sta opredeljena v vsakoletnem letnem programu {porta.

3. ~len
(izvajalci {portnih programov)

Izvajalci {portnih programov so:
• {portna dru{tva in klubi, registrirani po Zakonu o dru{tvih;
• zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo {portna dru{tva za posa-
mezna obmo~ja ali panoge;
• zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakon-
skih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podro~ju 
{porta;
• zavodi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja.
[portna dru{tva in njihova zdru`enja imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri izvajanju {portnih  programov v ob~ini Komenda. 

4. ~len
(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja {portnih programov imajo nosilci in izva-
jalci {portne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se pravo~asno prijavijo na javni razpis;
• da imajo sede` v ob~ini Komenda;
• da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na 
podro~ju {porta;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresni~evanje na~rtovanih {portnih 
programov;
• da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen 
v primeru, ko izvajalci kandidirajo za sredstva za enkratne akcije;
• da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu in urejeno evidenco o 
registriranih tekmovalcih;
II. VSEBINSKE DOLO^BE

5. ~len
({portne vsebine)

Za uresni~evanja javnega interesa v {portu, opredeljenega v 
ob~inskem letnem programu {porta, se iz prora~una ob~ine Ko-
menda sofinancirajo naslednje vsebine {portnih programov:
1. {portna vzgoja otrok in mladine 
• interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok,
• {portna vzgoja {oloobveznih otrok,
• interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok,
• {portna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski {port,
• {portna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
• {portna vzgoja mladine,
• interesna {portna vzgoja mladine
• {portna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski {port,
• {portna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
2. {portna dejavnost {tudentov;
3. {portno rekreativna dejavnost ob~anov;

4. kakovostni {port;
5. vrhunski {port;
6. {port invalidov;
7. razvojne in strokovne naloge v {portu:
• delovanje dru{tev in zvez dru{tev na nivoju lokalne skupnosti,
• izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v {portu,
• promocijska dejavnost,
• mednarodne, dr`avne, medob~inske in ob~inske {portne pri-
reditve,
• zalo`ni{ka dejavnost;
• informacijski sistem na podro~ju {porta.

6. ~len
(letni program {porta)

Ob~inski svet Ob~ine Komenda na svoji seji pred iztekom koledar-
skega leta, oziroma najkasneje ob sprejemu ob~inskega prora~una 
za naslednje leto, sprejme letni program {porta. 
Glede na razvojne plane in razpolo`ljiva finan~na sredstva v 
prora~unu ob~ine Komenda se v letnem programu {porta dolo~i:
• vsebine {portnih programov, ki se v prora~unskem letu, za kat-
erega je letni program {porta sprejet, sofinancirajo iz prora~una 
ob~ine Komenda,
• obseg in vrsta dejavnosti,
• vi{ina prora~unskih sredstev za sofinanciranje posameznih 
programov.

7. ~len
(javni razpis)

Po sprejemu letnega programa {porta `upan ob~ine Komenda 
v Glasilu Ob~ine Komenda objavi javni razpis za sofinanciranje 
{portnih programov.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
• navedbo naro~nika,
• vsebine {portnih programov, ki so predmet razpisa,
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
• dolo~itev obdobja za porabo sredstev,
• razpisni rok,
• na~in dostave predlogov,
• navedbo oseb, poobla{~enih za dajanje informacij,
• informacijo o razpisni dokumentaciji,
• rok, v katerem bodo izvajalci obve{~eni o izidu javnega razpisa.
Razpis ne sme biti kraj{i od trideset (30) in ne dalj{i od petin{tirideset 
(45) dni.
Prijave na razpis zbere ob~inska uprava. 
Strokovna slu`ba v skladu s pogoji, merili in normativi za vrednotenje 
{portnih programov v ob~ini Komenda in razpisnimi pogoji obdela 
zbrane predloge ter pripravi izbor programov in predlog delitve 
sredstev, ki se za sofinanciranje {portnih programov zagotavljajo 
v prora~unu ob~ine Komenda.
Sklep o izbiri {portnih programov izda ob~inska uprava. 
Zoper ta sklep je mo`no vlo`iti prito`bo pri ̀ upanu najkasneje v roku 
osem (8) dni po prejemu sklepa. Odlo~itev `upana je dokon~na.

8. ~len
(pogodba z izvajalci)

Župan z vsemi izbranimi izvajalci {portnih programov sklene po-
godbo za teko~e koledarsko leto. V pogodbi so dolo~eni:
• podatki obeh skleniteljev pogodbe, 
• vsebina in obseg {portnih programov,
• ~as realizacije {portnih programov,
• vi{ina sredstev za dogovorjene {portne programe,
• na~in nadzora nad porabo prora~unskih sredstev,
• rok za oddajo rednih poro~il ter rok za oddajo celoletnega 
poro~ila ter
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• druge medsebojne pravice in obveznosti.
^e izbrani izvajalec ne podpi{e pogodbe v roku petnajstih (15) dni 
od prejema pogodbe v podpis, se {teje, da je odstopil od svoje 
zahteve za sofinanciranje.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, dolo~enih s pogodbo, 
se jim za ta del programa ukinejo finan~na sredstva.
Izvajalec, ki kr{i dolo~ila iz prej{njega odstavka tega ~lena, ne more 
kandidirati za sredstva ob~ine na naslednjem razpisu.
III. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

9. ~len
(normativni in tabelari~ni del)

Sestavni del tega pravilnika so Pogoji, merila in normativi za vred-
notenje  {portnih programov v Ob~ini Komenda.

10. ~len
(uveljavljanje sprememb)

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako kot 
velja za njegov sprejem.

11. ~len
(prenehanje veljavnosti prej{njega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
vrednotenju {portnih programov v Ob~ini Komenda (UO GOK, {t. 
03/2006).

12. ~len
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
glasila ob~ine Komenda.
[tevilka: 007-0003/2008 
Datum:   24.01.2008

Toma` Drolec
ŽUPAN

PRILOGA:
• Pogoji, merila in normativi s preglednicami za vrednotenje {portnih 
programov v Ob~ini Komenda
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE [PORTNIH 
PROGRAMOV V OB^INI KOMENDA
I. SPLO[NI POGOJI
Pravico do sofinanciranja {portnih programov imajo nosilci in iz-
vajalci {portne dejavnosti, ki so opredeljeni v 3. ~lenu Pravilnika o 
vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda in izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresni~evanje na~rtovanih {portnih 
programov in zagotovljeno redno {portno vadbo najmanj 35 
tednov v letu;

• da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na 
podro~ju {porta in da imajo urejeno evidenco o ~lanstvu in urejeno 
evidenco o registriranih tekmovalcih;

• da imajo sede` v ob~ini Komenda in da se pravo~asno prijavijo 
na javni razpis.

Dodatni pogoji in zahteve se opredelijo v letnem programu {porta, 
ki ga vsako leto pred iztekom koledarskega leta za naslednje leto 
sprejme ob~inski svet ob~ine Komenda.
II. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja {portnih programov, ki se sofinancirajo iz 
sredstev ob~inskega prora~una Ob~ine Komenda veljajo naslednji 
posebni pogoji:
• vrednotenje tekmovalcev/alk v {portnih programih:izvajalci {port-

nih programov lahko udele`ence/ke (tekmovalce/ke oziroma 
~lane/ice) prijavijo samo v enem od {portnih programov, ki jih 
bodo izvajali. Vadbene skupine lahko oblikujejo me{ano glede 

na spol, glede na starost pa so mlaj{i udele`enci/ke {portnih pro-
gramov izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni starostni kategoriji 
navzgor (starej{i udele`enci/ke pa ne smejo biti prijavljeni za 
mlaj{e starostne kategorije).

• {tevilo priznanih skupin v posameznem {portnem programu:
vsakemu prijavljenemu in izbranemu izvajalcu se praviloma 
prizna najve~ ena vadbena skupina v posameznem razpisanem 
{portnem programu. Izjemoma se izvajalcu v {portni vzgoji otrok 
in mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski {port prizna ena 
dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z dokazilom 
o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu nacionalne 
pano`ne zveze (NPZ). Izvajalec lahko prijavi najve~ 6 starostnih 
skupin v {portni vzgoji otrok in mladih usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski {port.Sekcija posameznega {portnega dru{tva se 
obravnava kot  samostojni izvajalec {portnih programov.

• {tevilo udele`encev posameznega {portnega programa (velikost 
vadbene skupine):v kolikor {tevilo udele`encev posameznega 
{portnega programa ne dosega predvidenega {tevila se {tevilo 
to~k proporcionalno zni`a. ^e v {portnem programu sodeluje 
ve~je {tevilo udele`encev, kot je predvideno, {tevilo to~k ostane 
nespremenjeno.

• vrednotenje strokovnega kadra:izvajalci {portnih programov 
morajo ob prijavi le-teh posredovati dokumentirane podatke o 
strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo {portne programe (va-
ditelj, u~itelj, licen~ni trener, diplomirani trener, profesor {portne 
vzgoje…). V kolikor {portni program vodi oseba brez ustrezne 
strokovne izobrazbe, se to~ke za strokovni kader ne priznajo.

• razvr{~anje {portnih panog v skupinezaradi specifi~nosti vsebin 
{portnih programov so {portne panoge razvr{~ene na naslednje 
skupine:

• individualne {portne panoge, v katerih {portniki v uradnih tekmov-
alnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov dr`avnega prvaka

• kolektivne {portne panoge, v katerih {portniki v uradnih tekmov-
alnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov dr`avnega prvaka

• razli~ni {portno rekreativni programi
• drugi programi (miselne igre, planinci...).
• razvr{~anje v kakovostne nivoje:
izvajalci {portnih programov so pri {portu otrok in mladine us-
merjenih v kakovostni in vrhunski {port in pri kakovostnem {portu 
odraslih razvr{~eni v dva kakovostna nivoja. 
1. nivo:
Kolektivni {porti: Uvrstitev in nastopanje v 1. ali 2. dr`avni ligi po 
dolo~ilih NPZ
Vsaka tekmovalna skupina mora dokazati nastopanje na najmanj 
petih tekmah ustreznega ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e 
dolo~eno.
Individualni {porti: Uvrstitev v prvi polovici uvr{~enih na uradnem 
dr`avnem prvenstvu ali v prvo polovico na jakostni lestvici NPZ (pri 
~emer morajo tak{no uvrstitev dose~i vsaj 4 tekmovalci/ke, ostali 
pa morajo dokazati nastopanje na uradnih tekmovanjih NPZ). Vsak 
tekmovalec/ka mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah 
ustreznega ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e dolo~eno.
Miselne igre: Uvrstitev v prvi polovici uvr{~enih na uradnem 
dr`avnem prvenstvu ali v prvo polovico na jakostni lestvici NPZ (pri 
~emer morajo tak{no uvrstitev dose~i vsaj 4 tekmovalci/ke, ostali 
pa morajo dokazati nastopanje na uradnih tekmovanjih NPZ). Vsak 
tekmovalec/ka mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah 
ustreznega ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e dolo~eno.
2. nivo:
Kolektivni {porti: Nastopanje v drugih uradnih tekmovalnih sistemih 
do naslova dr`avnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsaka tekmovalna 
skupina mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah us-
treznega ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e dolo~eno.
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Individualni {porti: Nastopanje v  drugih uradnih tekmovalnih 
sistemih do naslova dr`avnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsak 
tekmovalec/ka mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah 
ustreznega ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e dolo~eno.
Miselne igre: Nastopanje v  drugih uradnih tekmovalnih sistemih do 
naslova dr`avnega prvaka pod okriljem NPZ. Vsak tekmovalec/ka 
mora dokazati nastopanje na najmanj petih tekmah ustreznega 
ranga, razen, ~e ni z NPZ druga~e dolo~eno.
Dolo~be posebnih pogojev so natan~neje opredeljene v pregled-
nicah 1,2,3,4 in 6.
III. MERILA IN NORMATIVI
S sredstvi ob~inskega prora~una Ob~ine Komenda se sofinancirajo 
programi {porta in rekreacije, katerih vsebinska opredelitev je 
naslednja:
1. [portna vzgoja otrok in mladine 
Ovrednoteni so {portni programi za otroke in mladino od rojstva 
do 15. leta starosti, ki se s {portno dejavnostjo ukvarjajo prosto-
voljno. 
1.1. [portna vzgoja pred{olskih otrok
1.1.1. Interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok
Interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok je dejavnost otrok v 
starosti od rojstva do vstopa v {olo, ki so prostovoljno vklju~eni 
v programe {porta in skozi igro spoznavajo posamezne elemente 
{porta. 
1.1.1.1. [portni program Zlati son~ek – program A
Financira se propagandno gradivo, knji`ice in medalje za vse 
udele`ence programa.
1.1.1.2.  Akcija »Nau~imo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 10 urni program 
u~enja plavanja, za     skupine z najve~ 10 udele`enci.
1.1.1.3.  Akcija »Ciciban planinec«
Sofinancira se  strokovni kader za 60 urni program za skupine z 
najmanj 20 udele`enci.
1.1.1.4.  Drugi 60 urni {portni programi
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 60 urni program 
za skupine z najmanj 20 udele`enci. 
1.2. [portna vzgoja {oloobveznih otrok
1.2.1. Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok
Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok je dejavnost otrok 
od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vklju~eni v programe 
{porta, vendar se ne vklju~ujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih 
pano`nih zvez.
1.2.1.1. [portni program »Zlati son~ek« - program B,C in D
Financira se propagandno gradivo, knji`ice in medalje za vse 
udele`ence programa.
1.2.1.2. [portni program »Krpan« - programi bronasta, srebrna in 

zlata medalja
Financira se propagandno gradivo, knji`ice in medalje za vse 
udele`ence programa.
1.2.1.3. Akcija »Nau~imo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 20 urni program 
u~enja plavanja, za skupine z najve~ 10 udele`enci.
1.2.1.4. [olska {portna tekmovanja
Sofinancira se organizacija in izvedba {olskih {portnih tekmovanj na 
lokalnem nivoju, stro{ki udele`be {olskih ekip na regijskih, podro~nih 
in dr`avnih {portnih tekmovanjih ter delovanje podro~nega centra 
za {olska {portna tekmovanja.Sofinancira se strokovni kader za 
40 urni program vadbe za skupine z najmanj 20 udele`enci, ki se 
udele`ijo {olskih {portnih tekmovanj na lokalnem nivoju.
Dodatno se sofinancira strokovni kader za 20 urni program vadbe 
za skupine z najmanj 20 udele`enci, ki se uvrstijo podro~no in/ali 

dr`avno tekmovanje in sicer za vsako stopnjo tekmovanja pose-
bej.
1.2.1.5. Drugi 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 
za skupine z najmanj 20 udele`enci. 
1.2.2. [portna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

{port
Ovrednoteni so {portni programi otrok in mladine od 6. do 15. 
leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 
zna~ilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski {portniki v 
procesu {portne vadbe in urejenih sistemih {portnih tekmovanj po 
dolo~ilih nacionalnih pano`nih zvez (»pano`ne {portne {ole«). Izva-
jalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge 
zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih dolo~i nacionalna 
pano`na {portna zveza, v dogovoru z M[[ in OKS-Z[Z. 
Programi so razdeljeni v naslednje starostne stopnje: 
1.2.2.1. Cicibanke, cicibani (CI;CE): do 11. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 240 urni pro-
gram. 
1.2.2.2. Mlaj{e deklice, mlaj{i de~ki (MDE, MDI): do 13. leta sta-

rosti
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 280 urni pro-
gram. 
1.2.2.3. Starej{e deklice, starej{i de~ki (SDE, SDI): do 15. leta 

starosti
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 320 urni pro-
gram. 
1.2.3. [portna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so {portni programi, ki za uspe{nej{o socialno inte-
gracijo, polnej{e in bogatej{e ̀ ivljenje vklju~ujejo otroke in mladino 
s posebnimi potrebami (otroci in mladina z motnjami v razvoju, 
invalidi) v starosti do 15. let.
1.2.3.1. Drugi 80 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 
za skupine otrok v    starosti do 15 let z najmanj 10 udele`enci.
1.3. [portna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna {portna vzgoja mladine
Interesna {portna vzgoja mladine je dejavnost otrok od 15. do 19. 
leta starosti, ki so prostovoljno vklju~eni v programe {porta, ven-
dar se ne vklju~ujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih pano`nih 
zvez.
1.3.1.1. Drugi 80 urni {portni programi
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 
za skupine z najmanj 20 udele`enci.
1.3.2. [portna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 

{port
Ovrednoteni so {portni programi otrok in mladine od 15. do 19. 
leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 
zna~ilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski {portniki v 
procesu {portne vadbe in urejenih sistemih {portnih tekmovanj po 
dolo~ilih nacionalnih pano`nih zvez (»pano`ne {portne {ole«). Izva-
jalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge 
zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih dolo~i nacionalna 
pano`na {portna zveza, v dogovoru z M[[ in OKS-Z[Z. 
1.3.2.1. Mlaj{e mladinke, mlaj{i. mladinci (MME, MMI): do 17. leta 

starosti
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 360 urni pro-
gram. 
1.3.2.2. Starej{e mladinke, starej{i mladinci(SME, SMI): do 19. leta 

starosti
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 400 urni pro-
gram. 
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1.3.3. [portna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so {portni programi, ki za uspe{nej{o socialno inte-
gracijo, polnej{e in bogatej{e ̀ ivljenje vklju~ujejo otroke in mladino 
s posebnimi potrebami (otroci in mladina z motnjami v razvoju, 
invalidi) v starosti od 15. do 19. let.
1.3.2.1. Drugi 80 urni programi
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni pro-
gram za skupine otrok v   starosti od 15 do 19 let z najmanj 10 
udele`enci.
2. [portna dejavnost {tudentov
Ovrednoteni so {portni programi {tudentov, ki predstavljajo dopol-
nilo intelektualnemu delu in pripomorejo k bogastvu  telesnega in 
du{evnega zdravja ter integriteti osebnosti.
80 urni {portni programi v izbranih {portnih panogah
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 
za organizirane skupine   {tudentov z najmanj 20 udele`enci. 
3. [portno rekreativna dejavnost odraslih
Ovrednoteni so {portni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati 
in izbolj{evati celostni zdravstveni status, humanizirati ~lovekovo 
`ivljenje in zmanj{evati negativne posledice dana{njega ̀ ivljenja in 
dela. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izrabo ~lovekovega 
prostega ~asa. 
3.1. Redna {portno rekreativna vadba odraslih
80 urni programi odraslih
Sofinancira se {portni objekt za 80 urni program za skupine odraslih 
z najmanj 20   udele`enci. 
3.2. Redna {portno rekreativna vadba starej{ih od 65 let
80 urni programi starej{ih od 65 let
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 
za skupine odraslih z najmanj 20 udele`enci. 
3.3. Redna {portno rekreativna vadba socialno in/ali zdravstveno 

ogro`enih
80 urni programi socialno in zdravstveno ogro`enih skupinSofi-
nancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program za 
skupine odraslih z najmanj 20 udele`enci. 
4. Kakovostni {port
Ovrednotene so priprave in {portna tekmovanja ~lanskih ekip in 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in 
materialnih mo`nosti za vklju~itev v programe vrhunskega {porta in 
ki jih program {portne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja {porta. V okviru teh programov gre za nastope 
posameznikov in ekip na uradnih tekmovanjih pano`nih {portnih 
zvez do naslova dr`avnega prvaka.
320 urni programi kakovostnega {porta odraslih
Sofinancira se {portni objekt za 320 urni program v skupinah od 6 
do 22 udele`encev.  
5. Vrhunski {port
Ovrednoteni so {portni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja 
{portnikov, ki imajo po merilih OKS-Z[Z priznan status (mladin-
skega, dr`avnega) perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega 
razreda.
do 120 urni programi vrhunskega {portaSofinancirajo se {portni 
programi kategoriziranih {portnikov glede na dose`en status kat-
egorizacije, ki je v veljavi na dan objave javnega razpisa.
6. [port invalidov
Ovrednotena je {portna dejavnost invalidov, ki je prvenstveno na-
menjena ohranjanju gibalnih sposobnostih, zdravju, revitalizaciji, 
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s {portom. 
80 urni programi invalidov
Sofinancira se strokovni kader in {portni objekt za 80 urni program 

za skupine odraslih z najmanj 10 udele`enci. 
Sistem in obseg sofinanciranja {portnih programov navedenih v 
to~kah od vklju~no 1 do vklju~no 6 sta podrobneje opredeljena v 
preglednicah {tevilka 1,2,3,4,5 in 6.
7. Razvojne in strokovne naloge v {portu
7.1. Delovanje dru{tev in zvez dru{tev na nivoju lokalne skupnosti
[portna dru{tva so osnovne {portne organizacije, ki se zdru`ujejo 
v {portne zveze na lokalni ravni in v nacionalne pano`ne zveze. V 
letnem programu {porta se lahko v prora~unu za {port in rekreacijo 
dolo~i del sredstev za pokrivanje stro{kov tehni~nega in adminis-
trativnega delovanja dru{tev in zvez. Sredstva se ovrednotijo na 
podlagi evidence ~lanov dru{tva s pla~ano ~lanarino, evidence 
o registriranih tekmovalkah/cih dru{tva, raz{irjenosti in tradicije 
dru{tva, {tevila mlaj{ih tekmovalnih selekcij in uspe{nosti nasto-
panja ~lanskih ekip. 
Sofinancirajo se materialni stro{ki delovanja dru{tev.
7.2. Izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v {portu
Ovrednoteni so programi izobra`evanja, usposabljanja in izpopoln-
jevanja strokovnih kadrov, ki se jih udele`ujejo in izvajajo posamezni 
izvajalci. Programi usposabljanja morajo biti verificirani pri Strokov-
nem svetu za {port RS ali drugih ustreznih strokovnih svetih.
Sofinancirajo se stro{ki izobra`evanja, usposabljanja in izpopol-
njevanja strokovnih kadrov v {portu, vendar vsakemu izvajalcu 
{portnih programov najve~ dve strokovni usposabljanji letno.
7.3. Mednarodne, dr`avne, medob~inske in ob~inske {portne 
prireditve
Ovrednotene so medob~inske, ob~inske, dr`avne, mednar-
odne in druge tradicionalne {portne  prireditve, ki imajo namen 
pospe{evanja motivacije za {port, {portno aktivnost in imajo pro-
mocijski u~inek za {port, gospodarstvo in turizem v ob~ini in jih 
organizirajo izvajalci programov. Sofinancirajo se stro{ki {portnih 
prireditev ob~inskega, medob~inskega, dr`avnega ali mednarod-
nega zna~aja z najmanj 40 udele`enci, vendar vsakemu izvajalcu 
najve~ dve {portni prireditvi. Sofinancirajo se tudi stro{ki najve~ ene 
promocijske {portne prireditve na izvajalca {portnih programov z 
najmanj 120 udele`enci.
7.4. Zalo`ni{ka dejavnost
V letnem programu {porta se lahko v skupnih prora~unskih sredstvih 
za {port dolo~i del sredstev za zalo`ni{ko dejavnost. Ovrednotena 
je dejavnost izdajanja in nakupa strokovne literature in drugih 
periodi~nih in ob~asnih {portnih publikacij ter propagandnega 
gradiva na temo {portnih dejavnosti v ob~ini Komenda.
Sofinancirajo se nakupi strokovne {portne literature in izdajanja 
periodi~nih in ob~asnih {portnih publikacij, pri ~emer skupna vred-
nost programov ne presega 200 to~k.
7.5. Informacijski sistem na podro~ju {porta
V letnem programu {porta se lahko v skupnih prora~unskih 
sredstvih za {port dolo~i del sredstev za vzdr`evanje in razvijanje 
informacijskega sistema na podro~ju {porta. Ovrednoteno je izva-
janje programov izdelave informacijskih baz (podatki s podro~ja 
organiziranosti, financiranja {porta, {portnih objektov…), ki se 
uporabljajo v {portu.
Sofinancirajo se razni programi vzdr`evanja in razvijanja informaci-
jskih sistemov v {portu, pri ~emer skupna vrednost programov ne 
presega 200 to~k.
Sistem in obseg sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog v 
{portu navedenih v to~ki 7 sta podrobneje opredeljena v preglednici 
{tevilka 7.
[tevilka: 007-0003/2008 
Datum:   24.01.2008

Toma` Drolec
ŽUPAN
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PRAVILNIK O VREDNOTENJU [PORTNIH PROGRAMOV V OB^INI KOMENDA
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI – TABELARI^NI DEL

PREGLEDNICA [T. 1: [PORTNI PROGRAMI INTERESNIH IN REKREATIVNIH VSEBIN OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

[PORTNI PROGRAM -
OPREDELITEV VSEBINE

strokovni 
kader {portni objekt MS (ZS, KRP 

in [[T)
korekcijski 

faktor objekt

INTERESNA [V ZLATI SON^EK - A 0 0 propagandni 
material ni

PRED[OLSKIH OTROK NAU^IMO SE PLAVATI 10 ur 10 ur 0 1

 CICIBAN PLANINEC 60 ur   1

 programi redne vadbe: do 5 let 60 ur 60 ur 0 0,5

INTERESNA [V ZLATI SON^EK - B, C, D 0 0 propagandni 
material ni

[OLOOBVEZNIH KRPAN 0 0 propagandni 
material ni

OTROK NAU^IMO SE PLAVATI 20 ur 20 ur 0 1

 [[T - ob~inski nivo 80 ur 0 pogodbena 
dolo~ila 0,5

 [[T - nad ob~inskim nivojem 80 ur 0 pogodbena 
dolo~ila 0,25

 programi redne vadbe: 6 do 15 let 80 ur 80 ur 0 0,5

INT. [V MLADINE programi redne vadbe: 15 do 19 let 80 ur 80 ur 0 0,5

[V OTROK IN MLADINE programi redne vadbe: 5 do 9 let 60 ur 60 ur 0 1

S POSEBNIMI programi redne vadbe: 9 do 15 let 80 ur 80 ur 0 1

POTREBAMI programi redne vadbe: 15 do 19 let 80 ur 80 ur 0 1

[PORT [TUDENTOV programi redne vadbe: 80 ur 80 ur 0 0,5

REKREATIVNA programi redne vadbe: splo{no 0 80 ur 0 0,5

DEJAVNOST programi redne vadbe: 65 let + 80 ur 80 ur 0 0,5

ODRASLIH programi redne vadbe: ogro`eni 80 ur 80 ur 0 0,5

[PORT INVALIDOV programi redne vadbe 80 ur 80 ur 0 1

 OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA 
 1. nivo  2. nivo

[PORTNI PROGRAM -
OPREDELITEV VSEBINE

strokovni 
kader {portni objekt strokovni 

kader
{portni 
objekt

[PORTNA VZGOJA programi CI/CE: do 11 let 240 ur 240 ur 120 ur 120 ur

OTROK IN MLADINE programi MDI/MDE: do 13 let 280 ur 280 ur 140 ur 140 ur

USMERJENIH V programi SDI/SDE: do 15 let 320 ur 320 ur 160 ur 160 ur

KAKOVOSTNI IN programi MMI/MME: do 17 let 360 ur 360 ur 180 ur 180 ur

VRHUNSKI [PORT programi SMI/SME: do 19 let 400 ur 400 ur 200 ur 200 ur

KAKOVOSTNI [PORT programi ^I/^E 0 320 ur 0 160 ur

VRHUNSKI [PORT programi kategoriziranih {portnikov do 1200 ur do 1200 ur 0 0

PREGLEDNICA [T. 2: [PORTNI PROGRAMI IN DOSEGANJE  KAKOVOSTNEGA NIVOJA

PREGLEDNICA [T. 3: DODATNI BONUS ZA RAZVR[^ANJE V KAKOVOSTNE NIVOJE

DOSEŽENA STOPNJA KATEGORIZACIJE to~kovanje za razvrstitev v 1. nivo

TO^KE PRI {portnik/ca svetovnega razreda 5

RAZVR[^ANJU  {portnik/ca mednarodnega razreda 4

V KAKOVOSTNE {portnik/ca perspektivnega razreda 3

NIVOJE {portnik/ca dr`avnega razreda 2

 {portnik/ca mladinskega razreda 2
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PREGLEDNICA [T. 4: KOREKCIJSKI FAKTOR

KOREKCIJSKI FAKTOR - OBJEKT kolektivne {portne panoge individualne {portne panoge miselne igre

[PORTNA VZGOJA programi CI/CE: do 11 let 1 0,8 0,6

OTROK IN MLADINE programi MDI/MDE: do 13 let 1 0,8 0,6

USMERJENIH V programi SDI/SDE: do 15 let 1 0,8 0,6

KAKOVOSTNI IN programi MMI/MME: do 17 let 1 0,8 0,6

VRHUNSKI [PORT programi SMI/SME: do 19 let 1 0,8 0,6

KAKOVOSTNI [PORT programi ^I/^E 1 0,8 0,6

VRHUNSKI [PORT programi kategoriziranih {portnikov 1 0,8 0,6

PREGLEDNICA [T. 5:  BONUS TO^KE ZA KATEGORIZIRANE [PORTNIKE

ELEMENT VREDNOTENJA: DOSEŽENA STOPNJA KATEGORIZACIJE {tevilo priznanih dodatnih to~k

 {portnik/ca svetovnega razreda 480 to~k

 {portnik/ca mednarodnega razreda 400 to~k

VRHUNSKI ŠPORT {portnik/ca perspektivnega razreda 320 to~k

 {portnik/ca dr`avnega razreda 240 to~k

 {portnik/ca mladinskega razreda 160 to~k

PREGLEDNICA [T. 6: POTREBNO [TEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI

[PORTNI PROGRAM - OPREDELITEV 
VSEBINE

kolektivne 
panoge 
(hokej)

kolektivne 
panoge 

(nogomet)

kolektivne 
panoge 

(ko{arka)

individualne 
{portne 
panoge 

miselne 
igre ({ah, 

go, bridge)

INTERESNA programi redne vadbe: 5 do 9 let 20 20 20 20 20

[PORTNA VZGOJA programi redne vadbe: 9 do 15 let 20 20 20 20 20

OTROK IN MLADINE programi redne vadbe: 15 do 19 let 20 20 20 20 20

[V OTROK IN MLADINE programi redne vadbe: 5 do 9 let 10 10 10 10 10

S POSEBNIMI programi redne vadbe: 9 do 15 let 10 10 10 10 10

POTREBAMI programi redne vadbe: 15 do 19 let 10 10 10 10 10

[PORT [TUDENTOV programi redne vadbe: 20 20 20 20 20

REKREATIVNA programi redne vadbe: splo{no 20 20 20 20 20

DEJAVNOST programi redne vadbe: 65 let + 20 20 20 20 20

ODRASLIH programi redne vadbe: zdr./soc.ogro`eni 20 20 20 20 20

[PORT INVALIDOV programi redne vadbe 10 10 10 10 10

[PORTNA VZGOJA programi CI/CE: do 11 let 22 12 12 12 12

OTROK IN MLADINE programi MDI/MDE: do 13 let 22 18 12 10 10

USMERJENIH V programi SDI/SDE: do 15 let 22 18 12 8 8

KAKOVOSTNI IN programi MMI/MME: do 17 let 22 18 12 8 8

VRHUNSKI [PORT programi SMI/SME: do 19 let 22 18 12 8 8

KAKOVOSTNI [PORT programi ^I/^E 22 18 12 8 8

VRHUNSKI [PORT programi kategoriziranih {portnikov 22 18 12 6 6

PREGLEDNICA [T. 7: RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V [PORTU

ŠPORTNI PROGRAM/OPREDELITEV VSEBINE

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJENJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

element vrednotenja programa: kotizacija    

* izobra`evanje (profesor, dipl. trener: programi FŠ) 60 to~k    

* usposabljanje (vaditelj, u~itelj, mentor, sodnik) 40 to~k    

* izpopolnjevanje (potrjevanje licenc) 20 to~k    
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OB^INA KOMENDA, Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in 
imenovanja, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda na podlagi sklepa s 
10. seje Komisije z dne 22.01.2008 objavlja  

JAVNI RAZPIS ZA OB^INSKA 
PRIZNANJA ZA LETO 2008

V skladu z Odlokom o priznanjih Ob~ine Komenda (Uradne objave 
Glasila ob~ine Komenda, {t. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posa-
meznike, skupine, podjetja, zavode, politi~ne in druge organizacije 
in skupnosti, dru{tva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo 
kandidate za ob~inska priznanja Ob~ine Komenda.
Priznanja Ob~ine Komenda so:
• naziv ~astni ob~an Ob~ine Komenda; 
• zlato priznanje Ob~ine Komenda;
• srebrno priznanje Ob~ine Komenda;
• bronasto priznanje Ob~ine Komenda;
Za letu 2008 bo Ob~ina Komenda podelila najve~ eno Zlato priznanje 
Ob~ine Komenda, dve Srebrni priznanji Ob~ine Komenda in tri 
Bronasta priznanja Ob~ine Komenda.  
ZLATO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
dru{tvom za izredno `ivljenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali 
dose`ke, ki so pomembni za razvoj in ugled Ob~ine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje posa-
meznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter dru{tvom za zelo pomembne dose`ke v zadnjem 
obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

BRONASTO PRIZNANJE Ob~ine Komenda se podeljuje posa-
meznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in 
skupnostim ter dru{tvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju 
in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Pisne predloge sprejema Ob~ina Komenda, Komisija za mandatna 
vpra{anja, volitve in imenovanja, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, 
do vklju~no 31. MARCA 2008 do 12:00 ure in morajo vsebovati:
• naslov in ime predlagatelja;
• ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne 

osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivali{~a, 
zaposlitev) ali naziv in sede` organizacije, skupnosti, zavoda 
…;

• obrazlo`itev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga 
ter;

• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazlo`itvi.
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti 
ozna~eno »KMVI PREDLOGI ZA OB^INSKA PRIZNANJA 2008 
– NE ODPIRAJ«.
Priznanja ob~ine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji 
Ob~inskega sveta ob~ine Komenda ob ob~inskem prazniku.
[tevilka: 094-0001/2008-1
Komenda, 22.01.2008

Ob~ina Komenda
Komisija za mandatna 

vpra{anja, volitve in 
imenovanja

[PORTNO REKREATIVNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

element vrednotenja programa: {t. udele`encev  40 in ve~   

* {portne in rekreativne prireditve (lokalni nivo) 40 to~k   

* {portne in rekreativne prireditve (medob~inski nivo) 80 to~k   

* {portne in rekreativne prireditve (dr`avni nivo) 120 to~k   

* {portne in rekreativne prireditve (mednarodni nivo) 160 to~k   

* prireditve promocijskega zna~aja 200 to~k   

DELOVANJE DRU[TEV IN ZVEZ NA LOKALNEM NIVOJU (ELEMENTI RAZ[IRJENOSTI)

element vrednotenja programa:
~lanstvo:            
10 do 20

~lanstvo:         
21 - 50

~lanstvo:         
51 in ve~

 

* {tevilo ~lanov dru{tva s pla~ano ~lanarino 40 to~k 80 to~k 120 to~k  

element vrednotenja programa:
tekmovalci:            

6 - 15
tekmovalci:            

16 - 30
tekmovalci:            

36 - 50
tekmovalci:            

nad 51

* {tevilo pri NPZ registriranih tekmovalcev dru{tva 20 to~k 40 to~k 80 to~k 120 to~k

element vrednotenja programa:
leta delovanja   

5 - 10 let
leta delovanja   

11 - 20 let
leta delovanja   

21 - 30 let
leta delovanja  

nad 31 let

* raz{irjenost in tradicija v ob~ini 20 to~k 40 to~k 80 to~k 120 to~k

element vrednotenja programa:
1-2 mladinski 

selekciji
3-4 mladinske 

selekcije
5 in ve~ ml. 

selekcij
 

* mladinske ekipe v kakovostnem in vrhunskem {portu 80 to~k 160 to~k 240 to~k  

element vrednotenja programa: 2. nivo: 1. nivo:   

* nastopanje ~lanske vrste v tekmovalnem sistemu NPZ 160 to~k 320 to~k   

INFORMACIJSKI SISTEM NA PODRO^JU [PORTA (na~in in obseg sofinanciranja se dolo~i v LP[)

element vrednotenja programa: {tevilo to~k maksimalno   

* upravljanje informacijskega sistema do 200 to~k   

ZALOŽNI[KA DEJAVNOST V [PORTU (na~in in obseg sofinanciranja se dolo~i v LP[)

element vrednotenja programa: {tevilo to~k maksimalno   

* izdelava in izdaja lokalne {portne publikacije do 200 to~k   


