PREDLOG
Na podlagi 3., 17., 18., 20., in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP,
15/03-ZOPA), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF) in v skladu s prvim odstavkom 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15. 10. 2006 – UPB1 in
št. 47 z dne 01.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji .… redni seji dne
………….... sprejel

PRAVILNIK
o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju:
pravilnik) določa pogoje, merila in namen uporabe športnih površin in objektov na Turistično
športnem centru Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju: TŠC), ki so v lasti in v upravljanju Občine
Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Pravilnik obravnava naslednje športne površine na TŠC:
- 1000 m tekaška steza, parc. št. 811, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za odbojko na mivki, del parcele št. 812/1, k.o. 184 G. Radgona,
- glavno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/2, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za odbojko na umetni travi, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
- igrišče za košarko, del parcele št. 812/3, 184 k.o. G. Radgona,
- teniška igrišča na peščeni podlagi, parc. št. 812/4, 184 k.o. G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet na umetni travi, parc. št. 812/5, k.o. 184 G. Radgona,
- pomožno igrišče za veliki nogomet, parc. št. 812/6, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet (ob skate parku), del parcele Št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona,
- igrišče za mali nogomet (ob pomožnem igrišču za veliki nogomet), del parcele št. 812/7, k.o. 184
G. Radgona,
- skate park, del parcele št. 812/7, k.o. 184 G. Radgona.
Pravilnik obravnava naslednje športne objekte na TŠC:
- Dom športa, del parcel 812/1 in 812/2, k.o. 184 G. Radgona.
Pravilnik obravnava druge površine na TŠC:
- med druge površine na TŠC so uvrščene vse druge nešportne površine, za katere velja hišni red
tako kot za vse športne površine in objekte na TŠC.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO TER DOLOČANJE UPORABNINE ZA
UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV NA TŠC
3. člen
Športne površine in objekti na TŠC se uporabljajo za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok,
2. izvajanje športne vzgoje otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. izvajanje športne rekreacije klubov in športnih društev in organiziranje tekem teh klubov in
društev,
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4. izvajanje športne rekreacije drugih društev, rekreativnih skupin in posameznikov iz Občine
Gornja Radgona,
5. izvajanje športne vadbe društev, klubov in posameznikov izven Občine Gornja Radgona,
6. organiziranje športnih prireditev.
4. člen
Uporabniki športnih in drugih površin ter objektov na TŠC morajo v času uporabe le-teh spoštovati
veljavni hišni red in se po njem dosledno ravnati.
Organizator športne prireditve je dolžan le-to obvezno priglasiti pri pristojnem organu v skladu z
zakonom, poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč in
požarno varnost ter izvajati vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in ta pravilnik, ter skrbeti za
urejenost prometa v času športnih prireditev.
Uporabniki športnih površin in objektov na TŠC morajo v času uporabe le–teh, uporabljati ustrezno
športno in zaščitno opremo. Občina ne odgovarja za poškodbe uporabnikov športnih in drugih površin
ter objektov na TŠC.
Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov in naprav na TŠC, odgovarjajo
uporabniki materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti nemudoma oziroma
najkasneje v roku desetih dni od dneva povzročitve škode.
5. člen
Pri oddaji športnih površin in objektov na TŠC v uporabo, imajo prednostno pravico uporabniki po
naslednjem vrstnem redu:
1. osnovne šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona za izvedbo šolskega pouka
športne vzgoje, ter predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti;
2. športna društva in klubi, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok, mladine ter članov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
3. športna društva in klubi, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje za otroke in mladino in
imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
4. drugi klubi, društva in skupine s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. drugi uporabniki iz Občine Gornja Radgona;
6. društva in klubi izven občine Gornja Radgona;
7. drugi uporabniki izven občine Gornja Radgona.
6. člen
ŠPORTNE POVRŠINE NA TŠC
Uporabnina za športne površine na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se ne zaračunava
za uporabnike iz 1., 2., 3., 4., in 5. točke 5. člena tega pravilnika, ter za športne prireditve, katerih
donator, organizator oz. soorganizator je občina. V primerih koriščenja športnih površin z uporabo
razsvetljave se uporabnina lahko zaračuna.
Cene uporabnine športnih površin na TŠC iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika za komercialne
uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika se oblikujejo po tržnih zakonitostih.
7. člen
DOM ŠPORTA NA TŠC
Občina enkrat letno, praviloma na začetku leta, na podlagi javnega poziva zbere predloge uporabnikov
za uporabo prostorov Doma športa na TŠC.
Na podlagi zbranih predlogov občina oblikuje urnik uporabe prostorov Doma športa. Pri pripravi
urnika uporabe se upoštevajo določila 5. člena tega pravilnika, ki se navezujejo na prednostno
uporabo.
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Urnik uporabe se s predlogi uporabnikov dopolnjuje vse dokler vsi termini niso polni, s ciljem, da so
prostori Doma športa skozi leto čim bolj zasedeni.
8. člen
Z zainteresiranimi uporabniki občina sklene pogodbo. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev
in drugih določb o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih občine in uporabnika, določi tudi
odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje
tega pravilnika, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in
vadbe.
Ne glede na sprejeti urnik uporabe, lahko občina kateremukoli uporabniku enostransko odpove ali
prestavi posamezne termine uporabe Doma športa na druge proste termine, če so le-ti na razpolago.
Občina lahko odpove ali prestavi termin praviloma zaradi organiziranja in izvedbe športnih tekem ali
drugih športnih dogodkov splošnega širšega pomena.
Občina lahko uporabnikom odpove termine uporabe Doma športa tudi:
- če uporabniki ne spoštujejo določil tega pravilnika in hišnega reda,
- če uporabniki ne plačujejo računov za uporabo prostorov Doma športa.
V kolikor se ugotovi prezasedenost prostorov Doma športa ima občina pravico enostransko omejiti
uporabniku uporabo.
Rok za prestavitev ali odpoved termina je 3 dni pred predvidenim terminom uporabe.
9. člen
Uporabnina prostorov Doma športa se zaračunava za vse uporabnike na podlagi cenika, ki ga sprejme
župan.
Osnova za določitev uporabnine je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz obratovalnih in
materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih obratovalnih in materialnih stroškov zajema:
- stroške porabljene električne energije,
- stroške ogrevanja in prezračevanja,
- stroške komunalnih storitev,
- stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice…),
- stroške vzdrževanja igrišč in ostalih zelenih površin znotraj TŠC,
- stroške zavarovanja,
- druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja:
- stroški plač in drugih osebnih prejemkov osebja, ki skrbi za urejenost TŠC-ja.
3. Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.
10. člen
Za uporabnike iz 1. do 5. točke 5. člena tega pravilnika, ki imajo z občino, na podlagi v prvem
odstavku 8. člena tega pravilnika sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov doma športa, in bodo
navedene prostore uporabljali najmanj 30 krat letno, se uporabnina po ceniku lahko zniža. Uporabnina
po ceniku se lahko zniža tudi za potrebe predstavitev dejavnosti javnih športnih programov in športnih
prireditev, ki se izvajajo v humanitarne namene. Znižana uporabnina se podrobneje opredeli v ceniku.
Cene uporabnine za komercialne uporabnike in uporabnike iz 6. in 7. točke 5. člena tega pravilnika se
oblikujejo po tržnih zakonitostih, kar pomeni, da je v tem primeru cena za uporabo Doma športa lahko
tudi višja od cene določene s cenikom.
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11. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih površin in objektov na TŠC so prihodek proračuna občine
in so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja površin
in objektov na TŠC ter za dvig standarda pogojev za šport.
III. DRUGA DOLOČILA
12. člen
V imenu občine, imenuje župan osebo (v nadaljevanju: vzdrževalec), ki skrbi za nadzor nad uporabo
športnih in drugih površin ter objektov, kakor tudi za spoštovanje urnika uporabe ter spoštovanje
izvajanja določil tega pravilnika.
V hišnem redu, ki ga sprejme župan, se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športnih in
drugih površin ter objektov na TŠC ter pooblastila vzdrževalca.
O določitvi višine uporabnine iz drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 10. člena tega
pravilnika ter zadevah glede uporabe TŠC, ki niso opredeljene v tem pravilniku, odloča župan.
13. člen
Nadzor nad uporabo športnih površin in objektov na TŠC izvaja vzdrževalec, za določbe iz 4. člena
tega pravilnika pa tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
V primeru, da se športne površine in objekti na TŠC uporabljajo s strani osnovnih šol in vrtcev je
nadzor nad uporabo dolžno izvajati strokovno osebje šol oziroma vrtcev.
14. člen
Vzdrževalec je dolžan na podlagi urnikov vadbe oz. uporabe voditi posebno evidenco uporabe le-teh,
iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
- naziv uporabnika,
- površine ali prostor, ki se uporabljajo,
- odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
- čas uporabe,
- število udeležencev,
- ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah na objektu in opremi po zaključku
uporabe.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno
travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih
št. 64 z dne 1. 2. 2011).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.

Številka: 007-2/2014-U103
Datum: …………………..
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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O B R A Z L O Ž I T E V:
1. UVOD
1.1 Razlogi za sprejetje odloka in ocena stanja
Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (v nadaljevanju:
pravilnik) ureja uporabo športne infrastrukture – športnih objektov in športnih površin na turistično
športnem centru Trate (v nadaljevanju: TŠC), ki so v lasti in v upravljanju Občine Gornja Radgona.
Glede na dejstvo, da je od leta 2005 dalje občina postopoma obnavljala športne površine na TŠC-ju in
v letu 2014 gradi še nov večnamenski športni objekt, s katerim bo obnova TŠC v veliki meri
zaključena ter ponudba obnovljene športne infrastrukture zaokrožena, je potrebno uporabo navedene
infrastrukture urediti še pravno formalno, kar bo storjeno s predmetnim pravilnikom.
1.2 Cilji in načela pravilnika
S sprejemom tega pravilnika želimo:
- vzpostaviti pravno formalno podlago za dajanje športnih površin v uporabo,
- vzpostaviti transparenten način razdeljevanja športnih površin na osnovi s tem pravilnikom
opredeljenih prioritet,
- predvsem pri uporabi športnih površin slediti utečeni praksi, in sicer, da bodo tudi po sprejemu
predmetnega pravilnika, le-te brezplačno na voljo domačim javnim zavodom, društvom in
klubom, kakor tudi neorganizirani civilni športni sferi, medtem, ko se bo za ostale, predvsem
komercialne uporabnike oblikoval cenik, ki bo temeljil na tržnih zakonitostih,
- prostore Doma športa dajati v uporabo vsem zainteresiranim uporabnikom tako na strani
organizirane kot tudi na strani neorganizirane civilne športne sfere po kar najbolj dostopnih
cenah,
- urediti tudi način nadzora nad uporabo športnih površin in objektov na TŠC.
1.3 Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje pravilnika
Sprejem pravilnika bo imel finančne posledice predvsem za uporabnike prostorov Doma športa, kjer
pa bo občina športnim društvom pomagala z zagotovitvijo dodatnih sredstev preko občinskega razpisa
namenjenega financiranju športnih društev.
2. OBRAZLOŽITEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pri pripravi tega Pravilnika smo upoštevali določila Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/1998 s
spremembami), ki določa, da za uresničevanje javnega interesa v športu skrbijo država in lokalne
skupnosti. Javni interes v športu pa obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh
segmentih športa, ki so opredeljeni v Nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih
skupnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa tako, da:
- zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
V poglavju Zakona o športu, ki govori o Športnih objektih je določeno, da so športni objekti za
športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Javni športni objekti pa so športni
objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti in se morajo uporabljati v javno dobro ter
za namen, za katerega so bili zgrajeni in urejeni.
V zgornjem odstavku navedena določila zakona o športu so upoštevana v prvih dveh členih (1. in 2.)
predmetnega pravilnika. Člena govorita o namenu pravilnika in vrstah dejavnosti, ki se izvajajo na
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površinah in objektih TŠC Trate v Gornji Radgoni, ki je v lasti Občine Gornja Radgona in je kot
takšen, javni športni kompleks.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO TER DOLOČANJE UPORABNINE ZA
UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN IN OBJEKTOV NA TŠC
Členi od 3 do 5 določajo namen in pogoje uporabe ter prednostno pravico za določene skupine
uporabnikov, v skladu z določili Zakona o športu, ki govori, da imajo športna društva, ki izvajajo letni
program športa, za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih
športnih objektov pred drugimi izvajalci, obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se
izvajajo v (na) javnih športnih površinah pa imajo prednost pred izvajalci letnega programa.
6. člen opredeljuje način določanja uporabnine za uporabo športnih površin na TŠC Trate, pri čemer
predlagatelj pravilnika sledi cilju, da se za javne zavode, društva in klube, kakor tudi za
neorganizirano civilno športno sfero iz Občine Gornja Radgona uporabnina ne zaračunava, medtem
ko se za ostale uporabnike izven občine Gornja Radgona cenik oblikuje po tržnih zakonitostih. Tu ima
predlagatelj pravilnika v mislih predvsem komercialne uporabnike iz tujine, ki so v letu 2013 začeli
kazati kar precej zanimanja za uporabo predvsem nogometnih igrišč na TŠC Trate.
7., 8., 9. in 10. člen pravilnika obravnavaj postopek dajanja prostorov doma športa, ki bodo zgrajeni v
letu 2014, v uporabo. Tudi v teh členih predlagatelj pravilnika sledi cilju, da naj bodo prostori doma
športa podobno kot športne površine na TŠC Trate, zainteresiranim uporabnikom iz Občine Gornja
Radgona dostopni po kar najbolj ugodnih cenah, medtem ko tudi tukaj za komercialne uporabnike
velja poseben način določanja uporabnine, ki temelji na tržnih zakonitostih.
11. člen določa, da so sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športnih objektov v uporabo, prihodek
proračuna in so namenjena pokrivanju stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja površin in
objektov na TŠC Trate.

III. DRUGA DOLOČILA
12.,13. in 14. določajo način nadzora nad uporabo športnih in drugih površin ter objektov na TŠC
Trate ter obveznost sprejema hišnega reda v katerem se bodo podrobneje določila pravila ravnanja
uporabnikov površin in objektov na TŠC.
15.člen razveljavlja Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji
Radgoni, saj predmetni pravilnik ureja uporabo vseh športnih površin in objektov na TŠC, kamor
spada tudi igrišče z umetno travo.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog Pravilnika o uporabi športnih
površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni obravnava in sprejme v predlagani vsebini.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o uporabi športnih površin
in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni.
Gornja Radgona, marec 2014
PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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