
OBČINA SOLČAVA

1.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 
št. 87/2012 in 109/2012) in 16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin št. UPB-1, št. 1/2014), je občinski svet 
Občine Solčava na svoji 10. redni seji dne 16. 2. 2016, sprejel nasle-
dnji   

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Solčava sprejme Elaborat o oblikovanju cen 

storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v občini Solčava za leto 2016 in daje soglasje k lastni ceni javne 
službe oskrbe s pitno vodo za leto 2016.

Potrjena lastna cena za leto 2016:

1. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je 0,54 m3.

2. Cena javne infrastrukture – omrežnina je 4,33 €/vodomer DN 20.

II.
Občinski svet Občine Solčava potrdi 40 % subvencije na ceno stori-

tve izvajanja javne obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo ter  na ceno javne infrastrukture – omrežnine.

3. Subvencionirana cena storitve izvajanja javne službe oskrbe s 
pitno vodo je 0,32/m3.

4. Subvencionirana javne infrastrukture – omrežnina je 2,60 €/vo-
domer DN 20.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih občin, uporablja pa se od 1.3.2016 dalje. 

Številka: 3541-0004/2015-2
Datum: 17. 2. 2016
                                                                     ŽUPANJA 
                                                             OBČINE SOLČAVA

Katarina PRELESNIK, l.r. 

-----

2.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 
št. 87/2012 in 109/2012) in 16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno 
glasilo zgornjesavinjskih občin št. UPB-1, št. 1/2014), je občinski svet 
Občine Solčava na svoji 10. redni seji dne 16. 2. 2016, sprejel nasle-
dnji   

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Solčava sprejme Elaborat o oblikovanju cen 

storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in či-

ščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Solčava za leto 
2016 in daje soglasje k lastni ceni javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016.

Potrjena lastna cena za leto 2016:

1. Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode je 0,839 m3.

2. Cena javne infrastrukture – omrežnina je 2,98 €/vodomer DN 20.

II.
Občinski svet Občine Solčava potrdi 35 % subvencije na ceno stori-

tve izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe odva-
janja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  ter  na ceno 
javne infrastrukture – omrežnine.

1. Subvencionirana cena storitve izvajanja javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je 0,54/m3.

2. Subvencionirana javne infrastrukture – omrežnina je 1,94 €/vo-
domer DN 20.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

zgornjesavinjskih občin, uporablja pa se od 1. 3. 2016 dalje. 

Številka: 3542-0003/2015-1
Datum: 17. 2. 2016
                                                                     ŽUPANJA 
                                                             OBČINE SOLČAVA

Katarina PRELESNIK, l.r. 

-----

3.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98 in 
15/2003), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. list 
RS št. 24/00 in 31/00), 13. člena  Pravilnika o vrednotenju programov 
športa v občini Solčava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, 
16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih 
občin št. 2/99 s spremembami), je občinski svet občine Solčava na svo-
ji 10. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
Občine Solčava za leto 2016 

1. člen
Letni program športa v občini Solčava za leto 2016 zagotavlja, da 

bo Občina Solčava v občinskem proračunu na proračunski postavki 
številka 18050 za leto 2016 izvajalcem športnih programov namenila 
6.000,00 € sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz 
javnih sredstev.

2. člen
Iz proračuna občine Solčava za proračunsko leto 2016 se zagotovijo 

sredstva za:

- dotacije društvom na področju športa,
- sofinancira se vsebina programov športa, ki jih nosilci in izvajalci 

športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa,
- investicije v športno infrastrukturo.
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VSEBINA

Zap. št.                        Stran
 OBČINA SOLČAVA
1. Sklep 1 
2. Sklep  1
3. Letni program športa Občine Solčava za leto 
 2016 1
4. Sklep o izdaji pozitivnega mnenja 2

  

3. člen

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA

Izvajalci športnih programov so na osnovi kazalcev za razširjenost 
in uspešnost točkovani, rangirani in sofinacirani. Kazalci so določeni 
v pravilniku.

I. ŠPORTNA REKREACIJA 

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, 
ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v občini 
Solčava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. 

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Ven-
dar zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila obča-
nov v športno aktivnost se sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:  

- največ 80 ur strokovnega kadra / skupino, le starejšim občanom 
od 65 let starosti,

- največ 80 ur najemnine objekta / skupino.

V skupini mora biti vsaj 10 udeležencev.

Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so pri-
loga pravilnika. 

II. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJE-
VANJE STROKOVNIH KADROV

Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lah-
ko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pra-
vilnika.

Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, 
ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v občini 
Solčava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev. 

Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so pri-
loga pravilnika. 

III. ŠPORTNE PRIREDITVE 

Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih pri-
reditev na ravni občine, medobčinski, regijski, državni in mednarodni 
ravni. 

Športne prireditve morajo izpolnjevati pogoje, navedene v Pravilni-
ku o vrednotenju programov športa v občini Solčava, ki se sofinancira-
jo iz proračunskih sredstev. 

Prireditve se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so pri-
loga pravilnika. 

IV. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. 

Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je šte-
vilo članov s plačano članarino.

4. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Solčava bo 

županja objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v ob-
čini Solčava za leto 2016. 

Številka: 671-0001/2016-1
Datum: 17. 2. 2016
                                                                     ŽUPANJA 
                                                             OBČINE SOLČAVA

Katarina PRELESNIK, l.r. 

-----

4.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 
Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje 
(Uradni list RS, št. 27/15, 47/15 in 61/15) in 16. člena Statuta Občine 
Solčava (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin štev. 2/1999, 7/2000, 
10/2004, 7/2006, 1/2014UPB-1), je občinski svet občine Solčava na 
svoji 10. redni seji dne 17. 2. 2016 sprejel

S K L E P
o izdaji pozitivnega mnenja 

1. člen
Občinski svet občine Solčava izdaja pozitivno mnenje k novi izho-

diščni ceni toplote in novim cenam toplote.

2. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja.

Številka: 360-0005/2016-2
Datum: 17. 2. 2016
                                                                     ŽUPANJA 
                                                             OBČINE SOLČAVA

Katarina PRELESNIK, l.r. 

-----




