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Na podlagi 16. člena Statuta občine Bled (Ur. l. RS št. 67/2009 - UPB) je Občinski svet
Občine Bled na _. redni seji, dne _. _. 2012 , sprejel
PRAVILNIK O NAČINU ODDAJANJA IN POGOJIH SOFINANCIRANJA
JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE IN DRUGIH
DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU
1.

člen

S tem pravilnikom se določa način oddajanja, upravičenci in pogoji sofinanciranja javne
infrastrukture, ki je delno ali v celoti v lasti Občine Bled (v nadaljevanju: občina) na področju
športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem interesu, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje iz občinskega proračuna.
2.

člen

Objekti javne infrastrukture, za katere velja ta pravilnik, so naslednji:
- Športna dvorana Bled, Športni park Bledec, Športno-rekreacijski center Straža,
Grajsko kopališče in tribune v Veslaškem centru Bled,
- Kulturni dom Zasip, Kulturni dom Bohinjska Bela in Zadružni dom Ribno,
- Festivalna dvorana in poročna soba Vile Zora.
Drugi objekti javne infrastrukture v občini, ki tudi služijo dejavnostim iz predhodnega člena
tega pravilnika, se oddajajo v skladu s pogoji, ki jih oblikuje upravljavec, če ni z drugimi akti
drugače določeno.
3.

člen

Načini oddajanja in pogoji, pod katerimi upravljavci oddajajo objekte v podnajem so:
- najem na podlagi oblikovanih tržnih cen, pri čemer najnižja tržno oblikovana cena
ne sme biti nižja od stroškovne cene, ki vključuje vse vrste obratovalnih stroškov,
- najem na podlagi izračunane stroškovne cene,
- najem na podlagi predhodnega dogovora o sofinanciranju iz občinskega
proračuna,
- brezplačni najem ob smiselni uporabi predpisov s področja razpolaganja s
stvarnim premoženjem lokalne skupnosti in pogojev upravljavca.
Upravljavec mora izračunati stroškovno in oblikovati tržno ceno ure najema za tekoče leto, ki
je izhodišče za oblikovanje cenika najema. Stroškovna cena upošteva vse vrste obratovalnih
stroškov. Tržna cena ne more biti nižja od stroškovne cene.
Soglasje k ceniku poda župan na podlagi predhodnega mnenja pristojnega organa občine.
Pridobitev dotacije iz drugih virov proračuna občine, ki upošteva tudi najemanje prostorov za
izvajanje lastne dejavnosti najemnika, izključuje pravico do brezplačnega podnajema, ki
upravičencu s tem avtomatsko preneha.
Tako pridobljena sredstva se na podlagi tristranske pogodbe prednostno nakazujejo
neposredno iz proračuna občine upravljavcu do poplačila vseh obveznosti podnajemnika.
4. člen
Upravljavec lahko pod pogoji tega pravilnika odda prostore iz prejšnjega člena za:
- vadbo športnih in kulturnih društev s sedežem v občini Bled,

-

izvajanje dejavnosti drugih društev in organizacij, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje iz občinskega proračuna,
potrebe volitev in referendumov.

Upravljavec lahko določi tudi podrobnejše pogoje, ki prednostno upoštevajo:
- njegovo lastno dejavnost,
- dejavnost izvajalcev letnega programa športa, kulture ali drugih dejavnosti v
javnem interesu v občini na področju vzgoje otrok in mladine,
- komercialne in dolgoročne zakupe,
- druge pogoje, ki izhajajo iz posebnosti upravljanja posameznega objekta.
Upravljavec enkrat letno glede na posebnosti uporabe (npr. športna sezona) pripravi letni
načrt oddaje v najem, pri čemer smiselno uporabi predpise s področja razpolaganja s
stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.
Upravljavec in najemnik sta predhodno dolžna skleniti ustrezno pogodbo, s katero soglaša
tudi občina.
V primeru različnih najemnikov z isto dejavnostjo (npr. športna društva, ki delujejo v isti
panogi) oziroma z istim interesom po najemu, ki se časovno ali lokacijsko prekriva,
upravljavec sklene ustrezno večstransko pogodbo z vsemi takšnimi najemniki.
5.

člen

Pogoj za sofinanciranje javne infrastrukture je uvrstitev sofinanciranja in izvajanje
posameznih dejavnosti v občinski proračun in zagotovitev sredstev. Upravljavec ne more
zagotavljati sofinanciranega ali brezplačnega najema brez predhodne potrditve pristojnega
organa občine oziroma brez vnaprej zagotovljenih proračunskih sredstev.
Upravljavec mesečno izstavi zahtevek za sofinanciranje obratovalnih stroškov na podlagi
realiziranega programa. Sestavni del zahtevka je poročilo o uporabnikih, vrsti in obsegu
uporabe. Podatke o oddaji prostorov upravljavec pošlje pristojnemu organu občine dvakrat
letno, in sicer do 31. 8. za prvo polletje tekočega leta in do 28. 2. za preteklo leto.
Upravljavec je dolžan prejeta sredstva namensko porabiti za kritje obratovalnih stroškov.
6. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v
uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega
proračuna (Ur. list RS, št. 41/2001).
Posamezni upravljavci morajo uskladiti razmerja, ki jih določa ta pravilnik, v roku 30 dni od
uveljavitve tega pravilnika.
7.

člen

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

Župan občine Bled
Janez Fajfar

Razlogi za sprejem pravilnika:
Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih
dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna (Ur. list RS, št. 41/2001) iz leta 2011 je
zastarel in ne upošteva sprememb predpisov na področju razpolaganja s stvarnim
premoženjem lokalne skupnosti.
V njem se nahajajo tudi objekti iz sedanje Občine Gorje, prav tako pa tudi objekti, za katere
tak pravilnik ni smiseln, saj stvari tečejo v okviru lastnih dejavnosti oz. po ustaljenih urnikih in
vnaprej znanih pogojih upravljavca objekta (npr. večeri v knjižnici).
Na drugi strani pravilnik daje pravno podlago za sofinanciranje obratovalnih stroškov
upravljavcev iz občinskega proračuna in določa načine oddajanja objektov nadaljnji najem. V
praksi so različni upravljavci za različne uporabnike uporabljali različna merila. Občina Bled
si kot lastnica objektov s tem pravilnikom zagotavlja vpliv na cenike in način oddajanja.
Pravilnik prav tako smiselno dopolnjuje npr. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa ali drugih pravilnikov, vsaj v prehodnih obdobjih, ko zaradi različnih razlogov
ni možno izvesti razpisa za sofinanciranja dejavnosti društev, ko so ti pravilniki pomanjkljivi
ali ko se posamezni upravičenci, ki jih je sicer smiselno podpreti, iz različnih razlogov ne
morejo prijaviti na razpise.
Dodatno omogoča tudi pravičnejšo in enakopravno delitev terminov, ko je več interesa v
istem času in prostoru.
Finančne posledice in druge okoliščine poslovanja objektov:
Novih finančnih obveznosti občina s tem ne prevzema, saj se gibljemo v okviru predvidenih
sredstev. Prav tako iz 5. člena izhaja, da ni možno sprejemanje nikakršnih obveznosti v
kolikor za to niso vnaprej zagotovljena sredstva s proračunom občine. Menimo celo, da se bo
na ta način vzpostavil večji red pri oddajanju objektov in s tem posledično manjši pritisk na
proračun.
Glede na vzporedne aktivnosti v zvezi z optimiziranjem obratovanja tovrstnih objektov in s
tem povezanimi analizami poslovanja je nujno tudi, da pride do korektnega izračuna
stroškovnih (lastnih) cen obratovanja in posledično oblikovanja tržnih cen, ki zagotovo ne
morejo biti nižje od stroškovnih, sicer lahko zelo preprosto zaključimo, da nobena cena ni
tržna, temveč so vse sofinancirane (oz. subvencionirane) s strani proračuna ne glede na
uporabnika. In danes se dejansko to dogaja.
Po podatkih Infrastrukture Bled je namreč v letu 2011 stroškovna cena ure uporabe ledu v
Športni dvorani znašala dobrih 148 € bruto, povprečje doseženih tržnih cen pa 120 €,
medtem ko so domači klubi, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine, ledeno ploskev
uporabljali za 43 €/h, pri čemer so te ure pokrivali neposredno z dotacijo občine na osnovi
razpisa za dejavnost športa. To pomeni, da tudi tržno naravnanih prireditev ali uporabe s
strani tujih klubov enostavno ni možno zagotavljati brez sofinanciranja občine, ki na letni
ravni pomeni 80.000-100.000 €.
Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave

