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Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvah
zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvah zakona
o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. novembra 2003.
Št. 001-22-95/03
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE
(ZPKEPS-B)
1. člen
V zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/2000
in 42/2002) se v drugem odstavku 10. člena drugi in tretji
stavek črtata.
Tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
2. člen
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se
glasita:
“10.a člen
(državna gospodarska javna služba)
(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki se nanašajo
na obveznost koncesionarja v zvezi z izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na
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vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko koncedent zagotovi izvedbo teh ureditev z državno
gospodarsko javno službo urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.
(2) Koncedent določi način in pogoje izvajanja javne
službe iz prejšnjega odstavka skladno z zakonom.
(3) Koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko
pogodbo podrobneje način in obseg sodelovanja koncesionarja z izvajalcem javne službe iz prvega odstavka tega člena pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in
lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega
izkoriščanja Spodnje Save.
10.b člen
(poroštvo države)
(1) Za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save lahko izvajalec državne
gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save iz prejšnjega
člena najame posojilo s poroštvom koncedenta.
(2) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod
naslednjimi pogoji:
– skupna višina poroštvenih obveznosti iz najetih posojil, ki obsegajo vračilo glavnice, obresti in stroškov najetja
ter realizacije posojila, ne sme preseči tolarske protivrednosti 120,000.000 EUR (z besedo: sto dvajset milijonov EUR),
oziroma protivrednost druge valute;
– krediti, za katere se dajejo poroštva po tem zakonu,
morajo biti najeti po obrestnih merah, ki so primerljive
obrestnim meram najboljših komitentov;
– skupni stroški posameznega posojila ne smejo presegati 0,5% višine glavnice posameznega posojila;
– ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od
7 let;
– višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj in HE
Blanca ne sme presegati skupne tolarske protivrednosti
50,000.000 EUR (z besedo: petdeset milijonov EUR), oziroma protivrednost druge valute. Za vsako posamezno od
preostalih hidroelektrarn v verigi, se višina poroštvenih obveznosti določa skladno s programom infrastrukturnih ureditev, posebej za vsako proračunsko obdobje v katerem se
gradi hidroelektrarna;
– država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih delovnih dni po prejemu upnikovega poziva.
(3) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država, se ne smejo uporabiti za financiranje izgradnje objektov
energetske infrastrukture.
(4) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti
države za kredit iz prvega odstavka tega člena se za vsako
proračunsko obdobje zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
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(5) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka
se za vsako proračunsko obdobje določi na podlagi načrta
poroštvenih obveznosti in načrta o prilivu plačil za koncesijo
za energetsko izkoriščanje Spodnje Save v istem obdobju.
(6) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje
poroštvene izjave minister, pristojen za finance.”
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 3. člena zakona se
obveznosti koncesionarja za plačilo dela koncesnine, ki v
skladu s šestim odstavkom 3. člena zakona pripada lokalni
skupnosti, zmanjša za znesek, ki je bil koncesionarju priznan na podlagi pravnomočnih odločb Davčne uprave Republike Slovenije št. 27/99-414-5-417VM z dne 27. 2. 1999
in št. 414-6/98-417PN-25/98-1 z dne 9. 4. 2002, s katerima je bilo Občini Radeče naloženo vračilo preplačanega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(2) Podrobnosti glede plačevanja koncesnine v skladu
s prejšnjim odstavkom se določijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/00-5/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EPA 990-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/90 ter
Uradni list RS, št. 48/90-ZFJP, 14/91, 17/91-ZUDE,
38/96, 20/98, 70/2000, 93/2001, 99/2002 – odl. US
in 73/03 – odl. US) se v prvem odstavku 6. člena besedilo
“ali z uporabo informacijske tehnologije” nadomesti z besedilom “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti”. Na koncu prvega odstavka se
doda nov stavek, ki se glasi:
“Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če je
bila vloga posredovana sodišču po elektronski poti.”.
V drugem odstavku se za besedo “gotovini” doda besedilo “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti”.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi:
“Če je taksa vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, plačilo takse ugotovi
in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča.”.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
“(6) Določbe tega zakona o plačilu takse v gotovini se
smiselno uporabljajo tudi za plačevanje taks z elektronskim
denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če ta
zakon ne določa drugače.”.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Če taksa ni plačana ali ni plačana v celoti, to ni
ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja,
če ni v zakonu ali v taksni tarifi določeno drugače.
(2) Če stranka zahteva, je sodišče dolžno sprejeti naravnost od nje tudi vloge, ki sploh niso kolkovane ali so
premalo kolkovane.”.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.

5213.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-J)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (ZST-J), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 26. novembra 2003.
Št. 001-22-96/03
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIH TAKSAH (ZST-J)

4. člen
Peti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v
izvršitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, pri
katerih ima taksni zavezanec odprte račune oziroma denarna sredstva.”.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Organizacije, pooblaščene za plačilni promet, morajo ravnati po sklepu sodišča in določbah zakona, ki ureja
sodno izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, in prenesti sredstva zavezanca na
račun Republike Slovenije, naveden v sklepu.”.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
“(7) Če takse ni mogoče izterjati po določbah tega
člena, se taksa prisilno izterja po določbah 29. člena tega
zakona.”.
5. člen
V tretjem odstavku 32.a člena se za besedo “umaknjeno” doda besedilo “ali se zavrže”.
6. člen
V pojasnilu tarifne številke 1 se doda nova točka, ki se
glasi:
“f) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake
takse kot v postopku izvršbe.”

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V četrtem odstavku tarifne številke 2 se besedilo “po
zakonu o izvršbi in zavarovanju, za” nadomesti z besedo
“in”, besedilo “po zakonu o izvršilnem postopku” pa nadomesti z besedilom “po zakonu o izvršbi in zavarovanju”.

Št.

Št. 436-03/89-1/31
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EPA 1009-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

8. člen
V petem odstavku tarifne številke 3 se za besedo “Za”
doda besedilo “ugovor zoper sklep o zavarovanju, za”.
9. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 17 se za besedo
“Za” doda besedi “ugovor in”.
10. člen
V prvem odstavku tarifne številke 18 se za besedo
“takso” doda besedilo “v višini 0,5% od vrednosti nepremičnine, vendar ne več kot”.
11. člen
V tarifni številki 21 se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
“(3) Za ugovor in pritožbo zoper odločbo sodišča prve
stopnje se plača taksa 1.000 točk.”
12. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 28 se črta besedilo
“in za sklep, s katerim se postopek ustavi zaradi umika
tožbe”.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ne glede na določbo 1. člena tega zakona o plačilu
sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi
plačilnimi instrumenti se sodna taksa lahko plača na tak
način le, če tehnična opremljenost sodišča dopušča plačilo
na tak način.
Tehnično opremljenost posameznega sodišča v posameznih vrstah postopkov, ki omogoča plačilo sodne takse z
elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, ugotovi na predlog Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije minister, pristojen za pravosodje, s sklepom, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Takse za vloge, odločbe in dejanja, glede katerih je
nastala taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji
tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne
plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne
vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona sodišče razveljavi odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje izdalo, preden je začel
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa
ne plača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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5214.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
(ZIPRS0304-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003
in 2004 (ZIPRS0304-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. novembra 2003.
Št. 001-22-97/03
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETO 2003 IN 2004
(ZIPRS0304-B)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03)
se v naslovu 21.a člena za besedo “obveznosti” doda besedilo “iz naslova naravnih nesreč,”.
V prvem odstavku 21.a člena se za besedilom “Obveznosti na” doda besedilo “postavki 7640 – Rezerva Republike Slovenije,”.
2. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Za izvedbo programa odprave posledic naravnih nesreč v kmetijstvu, ki ga je vlada v letu 2003 sprejela skladno
z 10. in 34. členom zakona o odpravi posledic naravnih
nesreč (Uradni list RS, št. 75/03), se sredstva za financiranje predvidenih ukrepov zagotovijo na način iz 21.a člena
tega zakona največ do višine 13.000,000.000 tolarjev.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Uradni list Republike Slovenije

Št. 411-01/02-74/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2003.
EPA 1037-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

5215.

Odlok o dopolnitvah odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B)

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,
79/2001 in 30/2002) in tretjega odstavka 108. člena ter
prvega odstavka 171. člena poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2003 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B)
1.
V odloku o programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02 in 78/03) se v podpoglavju 2.5. Kapitalske
naložbe države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003
in 2004 z obrazložitvami po posamezni kapitalski naložbi, v
točki 2.5.1. v tabeli 3 za 29. zaporedno številko dodajo
nove zaporedne številke 30, 31 in 32 z besedilom, ki se
glasi:

Zap. Matična št.
št.

1

2

Družba

3

Delež v lasti RS
knjigovodska delež
št. delnic ali
vrednost kap.
v%
poslovni delež
naložbe na
v SIT
dan
31. 12. 2001
v 1.000 SIT
4

30 5827710 RSCM-Gradbeni
materiali d.o.o. *6*
377.429
31 1339095 EPPS Elektronsko pismo
Pošte Slovenije d.o.o. *7*
442.557
32 5044286 Dravske elektrarne
Maribor d.o.o.*8*
128.843
SKUPAJ (brez 17)
486,288.432
od tega:
– neposredno v lasti RS 478,904.817
– posredno v lasti RS
7.383.615

5

6

Razpolaganje
delež
št. delnic ali
v%
poslovni delež
v SIT

Prodaja
delež
št. delnic ali
v%
poslovni delež
v SIT

7

8

9

10

100 478,765.934,00

100

478,765.934,00

100 295,229.775,00

49

144,662.589,75

49

144,662.589,75

0,14 160,584.457,48

0,14

160,584.457,48

0,14

160,584.457,48

100 517,047.401,00*

Opomba*: po vpisu izvedene dokapitalizacije v sodni register

V opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove
opombe, ki se glasijo:
“*6* Kapitalska naložba v družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač
pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o.

Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je predviden v višini,
kot bo znašal po izvedeni dokapitalizaciji družbe v višini
153,307.401 SIT. Sedanja višina poslovnega deleža (oziroma osnovnega kapitala kot je vpisan v sodni register) je
325,458.533 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
*7* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko
pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v neposredni lasti Republike
Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o.
*8* Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. se bo nominalna vrednost poslovnega deleža znižala iz 160,584.457,48 SIT na
128,843.310,92 SIT.”
V točki 2.5.2. odloka se dodajo nove podtočke od
2.5.2.22. do 2.5.2.24., ki se glasijo:
“2.5.2.22. RSCM-GRADBENI MATERIALI d.o.o.
Program preoblikovanja družbe Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. (v nadaljevanju: RSC Mežica v
zapiranju d.o.o.), sprejet dne 19. 6. 2003, predvideva nadaljnje postopke za likvidacijo rudarske dejavnosti, prenos
dejavnosti, zaposlenih in premoženja (v obliki dokapitalizacije s stvarnim vložkom v višini 153,307.401 SIT) iz družbe
RSC Mežica v zapiranju d.o.o. na hčerinsko družbo RSCMGradbeni materiali d.o.o., prodajo le-te družbe in likvidacijo
RSC Mežica v zapiranju d.o.o.
Družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izvajanja postopkov za zaprtje rudnika in
prezaposlovanje zaposlenih po zakonu o zagotavljanju dela
sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in
cinka Mežica (Uradni list SRS, št. 5/88) in v skladu z Rudarskim projektom zapiralna dela Rudnika svinca in cinka Mežica kot zaključnega projekta dolgoročnega programa postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica v Mežici in
sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini, sprejetega 3. 11.
1994. Na osnovi programa prezaposlovanja zaposlenih so
bila na osnovi obstoječih resursov odprta tudi nova delovna
mesta.
Ustanovljena je bila družba RSCM-Gradbeni materiali
d.o.o., v katero so bili prezaposleni delavci rudnika, njena
osnovna dejavnost pa je proizvodnja gradbenih materialov.
Programi so se razvili do te meje, da delujejo na trgu, vendar je potrebno do ekonomske uspešnosti vanje vložiti precej naporov in finančnih sredstev. Pri proučitvi možnosti
nadaljnjega razvoja in delovanja obstoječih dejavnosti po
zaprtju rudnika, se je kot najbolj optimalna rešitev izkazala
prodaja strateškemu partnerju, ki bo ohranil delovna mesta
ter nadaljeval z razvojem družbe.
Knjigovodska vrednost kapitala družbe RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. je na dan 31. 12. 2001 znašala
377.429 tisoč SIT, na dan 31. 12. 2002 pa 363.740 tisoč
SIT. Po izvedeni dokapitalizaciji (povečanju osnovnega kapitala na 478,765.934 SIT) bo vrednost kapitala družbe
517.047 tisoč SIT.
2.5.2.23. EPPS ELEKTRONSKO PISMO POŠTE
SLOVENIJE d.o.o.
Dejavnost družbe EPPS, Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: EPPS) je povezana z izdelovanjem pisem – zgibank in pisem v klasičnih kuvertah, s tem
da nudi strankam celotne storitve: stranka EPPS posreduje
podatke po elektronskem mediju, EPPS pa nato kreira
obrazce, opravi natis obrazcev in kuvert, izpisuje variabilne
podatke, kuvertira, pripravi oddajno dokumentacijo in pošiljke odda v prenos Pošti Slovenije. EPPS opravlja poleg
založništva, tiskarstva, razmnoževanja računalniških zapisov,
obdelave podatkov, dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, še druge dejavnosti.
Sedanje storitve EPPS (izpisovanje računov in raznih
obvestil) so ob močni konkurenci v večji meri zadovoljile
zahteve in potrebe slovenskega trga, zato nujno potrebuje
nove storitve in rešitve na področju izvajanja dejavnosti.
Planiran razvoj novih storitev EPPS za brezhibno opravljanje
dejavnosti zahteva nujno širšo povezavo z dobro tiskarno, ki
ima ustrezno opremo in strokovne kadre za tiskanje različnih obrazcev, kakor tudi za njihov razvoj.
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Za doseganje planiranih ciljev se predlaga povezava s
poslovnim in lastniškim partnerjem (v višini 49 odstotkov
kapitala), ki bi povečal kvaliteto poslovanja EPPS predvsem
na področju marketinga in tehnologije dela.
2.5.2.24. Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Republika Slovenija ima v družbi DEM d.o.o. dva poslovna deleža, in sicer: prvi poslovni delež v nominalni višini
1,300.000,07 SIT, ki predstavlja 0,0011-odstotni delež v
osnovnem kapitalu družbe in drugi poslovni delež v nominalni višini 159,284.457,41 SIT, ki predstavlja 0,1385-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Skupaj torej znašata poslovna
deleža 160,584.457,48 SIT, kar predstavlja 0,139652%
osnovnega kapitala družbe. Po knjigovodski vrednosti na
dan 31. 12. 2001 je znašala njuna vrednost 128.843 tisoč
SIT. Deleži države v elektrarnah so bili preneseni na družbo
Holding slovenskih elektrarn d.o.o., ko je bila le-ta ustanovljena, medtem ko je delež v družbi Dravske elektrarne Maribor d.o.o., ki je izhajal iz dokapitalizacije, ostal v lasti Republike Slovenije, ker dokapitalizacija ni bila pravočasno
vpisana v sodni register. Poslovni delež v višini
1,300.000,07 SIT je ostal zaradi zaokroževanja pri prenosu
poslovnega deleža na družbo Holding slovenskih elektrarn
d.o.o. Po sprejetem sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se bosta poslovna deleža v nominalni vrednosti
znižala na 1,043.041,87 in 127,800.269,05 oziroma na
skupno nominalno vrednost 128,843.310,92 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe še ni vpisano v sodni register.
Ker je Republika Slovenija manjšinski družbenik se
predlaga prodaja navedenih dveh poslovnih deležev.”
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/01-68/12
Ljubljana, dne 27. novembra 2003.
EPA 997-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
5216.

Uredba o postopku pridobitve uvoznega
dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s
poreklom iz Ljudske Republike Kitajske po
vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01, 52/02) in za izvajanje Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani (Uradni list RS, št. 13/97 – MP, št. 1/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja
za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz Ljudske
Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije
v Evropsko skupnost
1. člen
Ta uredba ureja postopek pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del, s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske
v Evropsko skupnost po 1. maju 2004.
2. člen
(1) Uvoz izdelkov iz priloge 1 bo po vstopu Republike
Slovenije v Evropsko skupnost mogoč le na podlagi uvoznega dovoljenja in v okviru kvot iz te priloge.
(2) Kvota je razdeljena na dva dela, od katerih je eden
rezerviran za tradicionalne, drugi pa za nove uvoznike.
3. člen
(1) Uvoznik, ki lahko dokaže, da je izdelke iz priloge 1
s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske uvažal v Republiko Slovenijo v letu 2001 ali 2002, lahko vloži zahtevek, kot
tradicionalni uvoznik. V tem primeru se upoštevajo kvote iz
stolpca 3 tabele v prilogi 1.
(2) Uvoznik, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka je novi uvoznik.
(3) V primeru iz prvega odstavka mora uvoznik zahtevku priložiti dokazilo o uvozu izdelkov s poreklom iz Ljudske
Republike Kitajske v Republiko Slovenijo, ki jih zajema kvota, glede katere je vložen zahtevek.
(4) Kot dokazilo iz tretjega odstavka se štejejo:
– overjena kopija izvirnika dokumenta za sprostitev v
prost promet, izstavljenega na ime zadevnega uvoznika ali
pa, če gre za tak primer, subjekta, katerega dejavnost je
prevzel;
– kateri koli dokumenti, ki jih sestavijo in potrdijo pristojni nacionalni organi na podlagi razpoložljivih carinskih
informacij in ki dokazujejo, da je uvoznik sam opravil ali pa,
če gre za tak primer, da je subjekt, katerega dejavnost je
prevzel, opravil uvoz zadevnih izdelkov.
4. člen
(1) Novi uvoznik vloži zahtevek za kvote iz stolpca 4
tabele v prilogi 1, ob upoštevanju maksimalnih količin iz
stoplca 5 te tabele.
(2) Novi uvozniki, ki so povezane osebe, lahko za posamezno kvotno postavko vložijo samo en zahtevek.
(3) Nova uvoznika sta povezana samo:
a) če je eden od njiju član vodstva ali uprave podjetja
drugega in obratno;
b) če pravno nastopata kot družbenika;
c) če sta delodajalec in delojemalec;
d) če kateri koli uvoznik neposredno ali posredno ima,
poseduje ali nadzoruje 5 ali več odstotkov delnic ali deležev
z glasovalno pravico obeh uvoznikov;
e) če eden od njiju neposredno ali posredno nadzira
drugega;
f) če oba neposredno ali posredno nadzira tretja
oseba;
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g) če skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo
osebo;
h) če sta člana iste družine.
Osebi se štejeta za člane iste družine, če sta v enem
od naslednjih sorodstvenih razmerij:
– žena in mož
– starši in otrok,
– bratje in sestre (tudi polbratje in polsestre),
– stari starši in vnuki,
– stric ali teta in nečak ali nečakinja,
– tast in tašča ter zet ali snaha,
– svaki in svakinje.
5. člen
(1) Zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja uvozniki
vložijo na obrazcu iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni
del. Obrazec je dostopen na spletni strani Ministrstva za
gospodarstvo: http://www.mg-rs.si. Zahtevki, ki ne bodo
vloženi na zgornjem obrazcu ne bodo upoštevani.
(2) Uvozniki lahko vložijo zahtevke na naslednje načine:
– po elektronski pošti;
– po telefaksu št. 01/478-3611;
– po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Področje ekonomskih odnosov s tujino, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uvozna dovoljenja«.
(3) Šteje se, da je zahtevek vložen, ko Ministrstvo za
gospodarstvo prejme popoln, podpisan in žigosan zahtevek.
(4) Zahtevke je mogoče vložiti do 31. decembra 2003
do 15. ure. Zahtevki, ki bodo vloženi po preteku roka, ne
bodo upoštevani.
(5) Za vsako kvotno postavko je potrebno vložiti samostojen zahtevek.
6. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo bo zahtevke
za uvozna dovoljenja posredovalo Evropski komisiji. Slednja
bo, glede razmerje med skupno zahtevano količino v vseh
državah članicah in državah pristopnicah Skupnosti in razpisano kvoto določila količinska merila. Ministrstvo, pristojno
za gospodarstvo bo ta količinska merila uporabilo pri odobritvi zahtevkov uvoznikov.
(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo bo uvozno
dovoljenje izdalo do 1. maja 2004 pod pogojem odobritve
količine s strani Evropske komisije in do višine odobrene
količine.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-10/2003-1
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0116
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
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MINISTRSTVA
5217.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in
evidenci subjektov

Na podlagi 114. člena, v zvezi s 101., 102. in 103. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, ZMR-1
58/02, ZDU-1 52/02) in 23. člena ZDU-1 (Uradni list RS,
št. 52/02), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o registru kmetijskih gospodarstev
in evidenci subjektov
1. člen
V 1. členu pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03) se
pred piko doda besedilo: »(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
2. člen
2. člen se črta.
3. člen
V vseh členih, razen v prvem odstavku 8. člena, se v
ustreznih sklonih nadomesti beseda »agencija« z besedo
»ministrstvo«.
4. člen
Priloge št. I., II., III., IV., V., VI., VII. in VIII. se nadomestijo z novimi prilogami št. I., II., III., IV., V., VI., VII. in VIII., ki
so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 631-459/2003-2
Ljubljana, dne 21. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0283
Mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA I.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

PUSTITE PRAZNO!

OPOZORILO!
PRED IZPOLNJEVANJEM OBRAZCA OBVEZNO PREBERITE NAVODILA!
OBRAZCE IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

ZAHTEVEK ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
(osnovni obrazec)

1.

VLAGATELJ ZAHTEVKA – NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Dod.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Vlagatelj zahtevka - nosilec kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

2.

.

Matična št.

NAMEN ZAHTEVKA ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (ustrezno označite)
Registracija kmetijskega gospodarstva

Združitev kmetijskih gospodarstev

Sprememba – popravek že posredovanih podatkov

Ukinitev kmetijskega gospodarstva

Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva

Drugo:_______________________________________________

Delitev kmetijskega gospodarstva

_____________________________________________________

OPOZORILO! K zahtevku je obvezno priložiti ustrezno prilogo z natančno navedbo podatkov!
S podpisom jamčim za točnost podatkov in prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali nepopolne podatke!
IZJAVA: Posredovani podatki se lahko uporabljajo v obveznih zbirkah podatkov ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za z zakonom dovoljene namene.
V/na ________________________,
kraj

MKGP

.
dan

Podpis: ______________________________________

.
mesec

leto

fizične osebe – nosilec kmetijskega gospodarstva
pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, agrarne ali pašne
skupnosti – podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata
priloga I
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PRILOGA II.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

REGISTRACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače
ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
3.1.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

MKGP

stran 1/2

priloga II

Stran
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3.2.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

3.3.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

3.4.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

MKGP

stran 2/2

priloga II

MKGP

stran

G - gozd

/

MID

IS - intenzivni sadovnjaki
ES - ekstenzivni sadovnjaki

Šifra k.o.

stran 1/2

O - oljčniki
P - plantaže gozdnega drevja

Ime k.o.
K/*

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Poddelilka

KZ - kmetijska zemljišča v zaraščanju
DR - neobdelana kmetijska zemljišča (druga)

Št. parcele

Podatki iz zemljiškega katastra
ha

PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN GOZDOVIH
trajnega nasada

V - vinogradi
HM - hmeljišča

Vrsta
dejanske
rabe

N - njive in vrtovi
T - trajni travniki/pašniki

Domače ime

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

m2
ha

ar

Površina dejanske
rabe (bruto)

* - stavbišče
K - parcela v komasacijskem postopku

ar

KMG-MID

PRILOGA III.

priloga III

L - lastno
Z - v zakupu

Lastništvo
L/Z

Št.

Vrste rabe:

Št. enote
rabe

Republika
Slovenija
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MKGP

/

Domače ime

Vrsta
dejanske
rabe

MID
trajnega nasada
Šifra k.o.

stran 2/2

Ime k.o.
K/*
Št. parcele

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Poddelilka

Podatki iz zemljiškega katastra
ha

ar

m2
ha

ar

Površina dejanske
rabe (bruto)

priloga III

Lastništvo
L/Z

16198 / Št. 121 / 8. 12. 2003

stran

Št. enote
rabe

Stran
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MKGP

Republika
Slovenija

koze

ovce

2 leti in več

0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1
1
1
1
1
1,4
1
1

teleta za nadaljnjo rejo (teličke)

plemenske telice - breje

plemenske telice - nebreje

telice za pitanje

biki

voli

plemenske telice - breje

plemenske telice - nebreje

telice za pitanje

krave molznice

krave dojilje, rejnice

plemenski biki

biki za pitanje

voli za pitanje

kozli, starejši od 1 leta

starejše od 1 leta oz. so že jarile

ovni, starejši od 1 leta

mesne

mlečne

mesne

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,3

mlečne

0,15

teleta za zakol (teličke)

teleta za nadaljnjo rejo (bikci)

starejše od 1 leta oz. so že jagnjile

od 1 do manj kot 2 leti

mlado govedo, staro
manj kot 1 leto

0,15

K*

Št. živali

0,15

0,25

* Koeficient za preračun v GVŽ (glava velike živine)
** Rastlinojeda divjad, ki jo gojimo za pridelavo mesa na kmetijskih površinah

drugo (navedi):

divjad, starejša od 1 leta**

noji

0,5

0,007
purani
osli, mule, mezgi

0,005

breje plemenske svinje

0,0015

0,34

nebreje plemenske svinje

pitovni piščanci

0,3
0,34

breje mladice

kokoši nesnice

plemenski prašiči

0,3
0,15

nebreje mladice

0,3

110 kg in več
merjasci

0,15

0,15

80 do 110 kg

50 do 80 kg
prašiči pitanci

0,07

20 do 50 kg

mladi prašiči

1

žrebci za delo in pleme

0,03

1

kobile

do 20 kg

1

konji

pujski

0,5

poniji

K*
0,5

KMG-MID

priloga IV

Št. živali

PRILOGA lV.

žrebeta do enega leta

ŽIVALSKA VRSTA

REJNE ŽIVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

teleta za zakol (bikci)

ŽIVALSKA VRSTA

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KONJI
PRAŠIČI
PERUTNINA

GOVEDO

DROBNICA

Št.

OSTALO
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PRILOGA V.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

SPREMEMBA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače
ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.

RAZLOG SPREMEMBE NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Smrt dosedanjega nosilca kmetijskega gospodarstva / prenehanje pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika,
agrarne ali pašne skupnosti
Drugo: ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
IZPOLNITE V PRIMERU, DA JE RAZLOG SPREMEMBE NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA DRUGO:

Dosedanji nosilec kmetijskega gospodarstva _______________________________________________________________
(ime in priimek dosedanjega nosilca / naziv-firma)

se strinjam s spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva.
Podpis dosedanjega nosilca kmetijskega gospodarstva: ______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

4.

DRUŽINSKI ČLANI VPISANI V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO SE STRINJAMO Z DOLOČITVIJO NOVEGA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________
Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________
Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________
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PRILOGA VI.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

ZDRUŽITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
1.1. KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SE ZDRUŽUJEJO
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska
št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se združuje: _______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)
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1.2. KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SE ZDRUŽUJEJO
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se združuje: _______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)
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ZDRUŽENO KMETIJSKO GOSPODARSTVO

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

3.

NOSILEC ZDRUŽENEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

4.

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
4.1.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis
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4.2.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

4.3.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

4.4.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis
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PRILOGA VII.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

DELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

KMETIJSKO GOSPODARSTVO, KI SE DELI

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

2.

Hišna
št.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.1. KMETIJSKA GOSPODARSTVA NASTALA PO DELITVI
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

/

Št. mobilnega
telefona

/

Elektronski
naslov
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IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

Matična št.

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, nastalega po delitvi: __________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis
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3.2. KMETIJSKA GOSPODARSTVA NASTALA PO DELITVI
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

Matična št.

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, nastalega po delitvi: __________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)
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SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

MKGP

stran 4/4

priloga VII

Uradni list Republike Slovenije

Št.

121 / 8. 12. 2003 / Stran 16209

PRILOGA VIII.
Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID

UKINITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I),
s podpisom na zahtevku potrjujem, da sem poskrbel za izbris podatkov v obveznih zbirkah podatkov ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo.

3.

RAZLOG UKINITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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2. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
3. interesni šport študentov.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja razvrstitev nacionalnih panožnih športnih
zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) v skupine in razrede, razvrstitev športnih panog v razrede in določa merila za sofinanciranje izbranih programov, ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalce letnega programa športa se izbere v skladu s
tem pravilnikom, javnim razpisom in odredbo o načinu in
postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Uradni list RS, št. 95/99).
3. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih
1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– delovanje zvez in zavodov,
– mednarodna dejavnost v športu,
– graditev javnih športnih objektov.
4. člen
(načini določanja višine sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih
in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.

1.1 Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju
interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov
6. člen
(sofinanciranje delovanja)
Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni
na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki jim je področje interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov dejavnost delovanja.
Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni
ravni, v katere je včlanjenih najmanj 25 društev, ki izvajajo interesne programe športa otrok, mladine in študentov
in najmanj 10.000 članov, ki so vključeni v omenjene
programe. Upošteva se stanje na dan prijave na javni
razpis. Za vsakega člana, vključenega v programe, se
prizna 0,1 točke.
Za tekoče leto določi Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vrednost točke za
delovanje športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem
programu športa za delovanje športnih zvez na državni ravni
na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, in skupnim številom točk vseh članov na javni razpis
prijavljenih športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
1.2 Interesna športna vzgoja otrok in mladine
7. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine
se sofinancira tehnološko opremo za športne oddelke v
osnovnih šolah.
8. člen
(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)
Sofinancira se oddelke z nadstandardno interesno
športno ponudbo, ki vsebujejo raznolike športne vsebine in
nadgrajujejo program šolske športne vzgoje ter se izvajajo v
šoli izven rednega vzgojno izobraževalnega programa v prvem triletju devetletke po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

1
2
3

II. VSEBINE
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine
in študentov
5. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok,
mladine in študentov se sofinancira:
1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju
interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov,

Število točk

Kakovost vsebine programa
skupaj 0-25
Vsebine, obseg, raznolikost programa
0-25
Kriterij strokovnosti
skupaj 0-35
Program vodijo strokovno usposobljeni kadri
0-5
Program vodijo profesorji športne vzgoje
0-30
Kakovost organizacije programa
skupaj 0-40
Organizacija izvedbe v športnem objektu v sklopu šole
0-20
Organizacija izvedbe tečajnih oblik športnih vsebin
0-20

Posamezni osnovni šoli se ne glede na število športnih
oddelkov sofinancira program, ki pri točkovanju zbere najmanj 80 točk.
Višina sofinanciranja za športne oddelke v osnovni šoli
se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih
v letnem programu športa za športne oddelke v osnovni
šoli, in skupnim številom vseh prijavljenih programov za športne oddelke v osnovni šoli, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
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Št.

programi, ki jih vodijo strokovni delavci v športu z ustrezno
izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.

1.3 Interesni šport študentov
9. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju interesnega športa študentov se sofinancira:
1. medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,
2. 80-urne programe v izbranih športnih panogah, in
3. program univerziade.
1.3.1 Medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih
panogah
10. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov medfakultetnih tekmovanj
lahko kandidira samo športna zveza za interesno športno
vzgojo študentov, ki je članica mednarodne zveze za univerzitetni šport FISU (Federation internationale du sport universitaire). Sofinancirajo se programi, ki jih vodijo strokovni
delavci v športu z ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo.
11. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se najem objektov za izvedbo programov
medfakultetnih tekmovanj.
12. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se samo programe medfakultetnih tekmovanj v tistih športnih panogah, v katerih organizirata evropska in svetovna tekmovanja evropska univerzitetna športna
zveza (EUSA) in mednarodna zveza za univerzitetni šport
(FISU) po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

1
2
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Število točk

Kriterij razširjenosti programa
skupaj 0-30
Število fakultet, ki tekmujejo
0-30
Kakovost organizacije programa
skupaj 0-70
Organizacija promocijskih in oglaševalskih aktivnosti
0-10
Organizacija izvedbe tekmovalnega dela
0-30
Organizacija izvedbe razglasitve in podelitve
0-10
Zagotavljanje varnosti in zdravniške pomoči
0-10
Organizacija stikov in odnosov z mediji
0-10

13. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se največ deset programov z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo najmanj
50 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
medfakultetna tekmovanja, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
medfakultetna tekmovanja, in skupnim številom točk vseh
na javni razpis prijavljenih programov za medfakultetna tekmovanja, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

15. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se delo strokovnega kadra in najem objektov za izvedbo 80-urnih programov.
16. člen
(merila za sofinanciranje)
80-urni programi za posamezno športno panogo, ki
izpolnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Program je namenjen udeležencem obeh spolov
in različnega športnega predznanja
Brezplačnost programa
Načrtovano število skupin

0-30
0-30
0-40

17. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti programov,
preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
Sofinancira se največ deset 80-urnih programov z najvišjim številom točk, vendar samo, če pri točkovanju zberejo
najmanj 50 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
80-urne programe, ki se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
80-urne programe, in skupnim številom točk vseh na javni
razpis prijavljenih 80-urnih programov, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje.
1.3.3 Program univerziade
18. člen
(pogoji in merila za sofinanciranje)
Sofinancira se priprave in udeležbo na zimski in letni
univerziadi, organizirani pod okriljem mednarodne zveze za
univerzitetni šport FISU (Federation internationale du sport
universitaire). V letu pred izvedbo zimske in letne univerziade se program priprav in udeležbe sofinancira v vrednosti
1000 točk, v letu izvedbe zimske in letne univerziade pa v
vrednosti 4000 točk.
Pri izračunu se upošteva vrednost točke za vrhunski
šport ter športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke za področje vrhunskega športa), ki je določena
v drugem odstavku 20. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje univerziade lahko kandidira samo športna zveza za
interesno športno vzgojo študentov, ki je članica mednarodne zveze za univerzitetni šport FISU.
2. Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.1 Splošne določbe

1.3.2 80-urni programi v izbranih športnih panogah
14. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje 80-urnih programov lahko kandidirajo samo študentske športne organizacije. Sofinancirajo se

19. člen
(predmet in pogoji za sofinanciranje)
S sredstvi za dejavnosti vrhunskega športa ter športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, se sofinancira:
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1. delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez,
2. dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programi reprezentanc,
3. nagrade za olimpijske medalje,
4. štipendije,
5. nadstandardno zdravstveno zavarovanje,
6. delovanje panožnih športnih šol,
7. športne oddelke v gimnazijah.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko kandidirajo samo izvajalci, ki so nosilci teh
dejavnosti.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena lahko kandidirajo samo športniki nosilci olimpijskih medalj oziroma njihovi trenerji.
Za sofinanciranje dejavnosti iz 4. in 5. točke prvega
odstavka tega člena lahko kandidira samo Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu:
Olimpijski komite).
20. člen
(vrednost točke za področje vrhunskega športa)
Vrednotenje dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega
odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi točkovnega
sistema. Za te dejavnosti se uporablja vrednost točke za
področje vrhunskega športa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
področje vrhunskega športa, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje NPŠZ, za dejavnosti vrhunskega športa, za
dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc, in
skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih izvajalcev, ki po merilih za vrhunski šport izpolnjujejo pogoje za
sofinanciranje vsebin iz 1. in 2. točke prejšnjega člena.
Vrednost točke za področje vrhunskega športa se ne
uporablja za sofinanciranje po 32. členu tega pravilnika.
21. člen
(omejitve)
Delež sredstev za športne dejavnosti, določene v 1. in
2. točki prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, ki jih
izvajalec prejme iz proračuna, lahko predstavlja največ 70%
vrednosti dejavnosti.
Če se v posameznem letu poveča obseg sredstev v
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje
posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ
20 odstotnih točk nad odstotkom povečanja obsega sredstev v letnem programu športa za te dejavnosti ali zmanjša
za največ 10% glede na predhodno leto.
Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev v
letnem programu športa za dejavnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika, se sofinanciranje
posamezne NPŠZ za te dejavnosti lahko poveča za največ
20% glede na predhodno leto ali zmanjša za največ 10
odstotnih točk nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev
v letnem programu športa za te dejavnosti.
Omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
uporabljata, ko v posameznem letu po točkovnem sistemu
skupna izračunana višina sofinanciranja dejavnosti iz 1. in 2.
točke prvega odstavka 19. člena tega pravilnika za posamezno NPŠZ presega omejitvi iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
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2.2 Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
22. člen
(skupine in razredi)
NPŠZ se razvrsti v tri skupine in v pet razredov na
podlagi razširjenosti in uspešnosti.
2.2.1 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v
skupine
23. člen
(skupine)
V skupini A so individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega
prvaka.
V skupini B so kolektivne športne panoge s športnimi
igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka.
V skupini C so miselne športne igre. V to skupino
sodijo bridge, go in šah.
2.2.2 Razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v
razrede zvez
24. člen
(razredi zvez)
NPŠZ se razvrsti v pet razredov zvez na podlagi meril
razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti ločeno za vsako skupino iz prejšnjega člena.
25. člen
(merila)
Merilo razširjenosti je opredeljeno s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ za
naslov državnega prvaka. Upoštevajo se podatki na dan
prijave na javni razpis.
Merilo mednarodne razširjenosti opredeljuje število držav, članic svetovne športne zveze. Upoštevajo se podatki
na dan prijave na javni razpis.
Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom vseh kategoriziranih športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja. Pri kolektivnih športih se upošteva samo
število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih reprezentanc. Za šah veljata naziva
velemojster in mednarodni mojster.
NPŠZ se točkuje po merilih iz tega člena in razvršča v
razrede razširjenosti, mednarodne razširjenosti in uspešnosti ločeno za vsako skupino iz 23. člena tega pravilnika.
26. člen
(merilo razširjenosti)
Povprečna vrednost merila razširjenosti se izračuna tako, da se vsoto vseh športnikov na javni razpis prijavljenih
NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov razširjenosti.
NPŠZ se na podlagi števila športnikov uvrsti v razred razširjenosti in ovrednoti s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Razred
razširjenosti

Meja
razreda

1.
2.

81% in več
61 – 80,9%

Št. reg. športnikov
(razširjenost)
Skupini A in B

Skupina C

2000 točk
1500 točk

1000 točk
750 točk
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Razred
razširjenosti

3.
4.
5.

Meja
razreda

41 – 60,9%
21 – 40,9%
do 20,9%

Št.

Št. reg. športnikov
(razširjenost)
Skupini A in B

Skupina C

1000 točk
500 točk
–

500 točk
250 točk
–

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
27. člen
(merilo mednarodne razširjenosti)
Povprečna vrednost merila mednarodne razširjenosti
se izračuna tako, da se vsoto števila držav, članic svetovnih
športnih zvez, na javni razpis prijavljenih NPŠZ deli s številom na javni razpis prijavljenih NPŠZ. Dvakratna vrednost
izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov mednarodne razširjenosti.
NPŠZ se na podlagi števila držav, članic svetovne športne
zveze, uvrsti v razred mednarodne razširjenosti in ovrednoti
s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Razred
mednarodne
razširjenosti

Meja
razreda

1.
2.
3.
4.
5.

81% in več
61 – 80,9%
41 – 60,9%
21 – 40,9%
do 20,9%

Št. držav članic SŠZ
(mednarodna razširjenost)
Skupini A in B
Skupina C

1000 točk
750 točk
500 točk
250 točk
–

500 točk
300 točk
150 točk
–
–

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
28. člen
(merilo uspešnosti)
Povprečna vrednost merila uspešnosti se izračuna tako, da se vsoto števila vseh kategoriziranih športnikov na
javni razpis prijavljenih NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja, deli s številom na javni razpis prijavljenih
NPŠZ. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov
uspešnosti. NPŠZ se na podlagi števila vseh kategoriziranih
športnikov NPŠZ po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti in ovrednoti s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:
Razred
uspešnosti

Meja
razreda

1.
2.
3.
4.
5.

81% in več
61 – 80,9%
31 – 60,9%
21 – 30,9%
do 20,9%

Št. kategoriziranih šp.
(uspešnost)
Skupini A in B

Skupina C

3000 točk
2000 točk
1000 točk
500 točk
–

1000 točk
750 točk
500 točk
250 točk
–

Pripadajoče število točk iz preglednice v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje delovanja NPŠZ.
Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi
državnih reprezentanc.
29. člen
(razvrstitev NPŠZ v razrede zvez)
NPŠZ se na podlagi razvrstitve v razrede v skladu s
24. do 28. členom tega pravilnika določi pripadajoče število točk iz naslednje preglednice:

Razširjenost
Razred
št.
razširjenosti točk

1.
2.
3.
4.
5.
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Mednarodna razširjenosti
Razred mednarodne št.
razširjenosti
točk

5
4
3
2
1

1.
2.
3.
4.
5.

5
4
3
2
1

Uspešnost
Razred
št.
uspešnosti
točk

1.
2.
3.
4.
5.

10
8
6
4
2

Na podlagi vsote pripadajočih točk iz zgornje preglednice se določi razred zveze v skladu z naslednjo preglednico:
Vsota pripadajočih točk

Razred zveze

17–20
13–16
9–12
5–8
1–4

1.
2.
3.
4.
5.

30. člen
(dodatna merila)
Če nobena športna panoga posamezne NPŠZ ni uvrščena v redni program olimpijskih iger (v nadaljnjem besedilu: OI), je lahko ta NPŠZ razvrščena najvišje v tretji razred
zveze.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih NPŠZ v razrede zvez glede na merilo
nacionalnega pomena športa. S soglasno odločitvijo vseh
prisotnih članov lahko glede na to merilo panožno športno
zvezo uvrsti za največ dva razreda višje, z dvotretjinsko večino
prisotnih članov pa za največ en razred višje, kot je uvrščena
v skladu z merili iz 24. do 28. člena tega pravilnika.
31. člen
(dodatno merilo za olimpijske športe)
NPŠZ, katere športna panoga je na rednem sporedu
OI, za delovanje pripada dodatnih 100 točk. Pripadajoče
število točk iz tega člena je del skupnega števila točk za
sofinanciranje delovanja NPŠZ.
32. člen
(dodatno sofinanciranje materialnih stroškov)
NPŠZ, pri katerih je usposabljanje kadrov povezano z
licenciranjem in vezano na porabo goriva, za katerega se
obračunava trošarina, dejavnost pa ima poleg pomena javne dobrine na področju športa tudi pomen javne dobrine na
področju obrambe, kar potrdi Ministrstvo za obrambo, se za
materialne stroške prizna dodatnih 7000 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
dodatno sofinanciranje materialnih stroškov, ki se izračuna
kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem
programu športa za to področje, in skupnim številom točk
vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
2.3 Dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport – programi reprezentanc
33. člen
(priprave za olimpijske, sredozemske igre, Evropski
olimpijski festival mladih, Mladinske športne igre Alpe
Jadran in udeležba na Mladinskih igrah treh dežel)
V vrednosti 10 točk na dan se v letu pred OI in v letu
izvedbe OI sofinancira 30 dni priprav za kandidate za na-
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stop na OI, katerih število na podlagi obsega sredstev na
predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
V vrednosti 10 točk na dan se v letu pred sredozemskimi igrami (v nadaljnjem besedilu: SI) sofinancira 3 dni priprav, v letu izvedbe SI pa 4 dni priprav za kandidate za
nastop na SI, katerih število na podlagi obsega sredstev na
predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
V vrednosti 7 točk na dan se v letu pred Evropskim
olimpijskim festivalom mladih (v nadaljnjem besedilu: EYOF)
in v letu izvedbe EYOF sofinancira 6 dni priprav za kandidate za nastop na EYOF, katerih število na podlagi obsega
sredstev na predlog Olimpijskega komiteja potrdi ministrstvo.
V vrednosti 7 točk na dan se v letu Mladinskih športnih
iger Alpe Jadran sofinancira 5 dni priprav za kandidate za
nastop na Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran, katerih
število na podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega
komiteja potrdi ministrstvo.
Sofinancira se udeležba na Mladinskih igrah treh dežel
v višini 0,7 točke za športnika udeleženca, katerih število na
podlagi obsega sredstev na predlog Olimpijskega komiteja
potrdi ministrstvo. V letu, ko je organizator Mladinskih iger
treh dežel Slovenija, se sofinancira tudi materialne stroške
organizacije v višini največ 20% predračuna za izvedbo Mladinskih iger treh dežel.
2.3.1 Razvrstitev športnih panog v razrede športnih panog
34. člen
(razredi športnih panog)
Športne panoge se razvrsti v pet razredov športnih
panog na podlagi merila uspešnosti za vsako skupino iz
23. člena tega pravilnika.
Merilo uspešnosti je opredeljeno s številom športnikov
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda po
veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja, za šah pa število šahistov z nazivom velemojster in mednarodni mojster. Pri
kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih
športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi državnih
reprezentanc.
Izračuna se povprečna vrednost merila uspešnosti, tako da se vsoto športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda na javni razpis prijavljenih športnih
panog po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja deli s
številom na javni razpis prijavljenih športnih panog. Dvakratna vrednost izračunanega povprečja predstavlja sto odstotkov, ki so podlaga za izračun mej razredov uspešnosti športne panoge. Športne panoge se na podlagi števila
kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda po veljavni kategorizaciji Olimpijskega komiteja uvrsti v razred uspešnosti športne panoge v
skladu z naslednjo preglednico:
Meja razreda

Razred športne panoge

81% in več
61 – 80,9%
31 – 60;9%
21 – 30,9%
do 20,9%

1.
2.
3.
4.
5.

35. člen
(dodatna merila)
Športna panoga, ki ni na rednem programu OI, je lahko razvrščena najvišje v tretji razred športnih panog.
Strokovni svet Republike Slovenije za šport ocenjuje
razvrstitev posameznih športnih panog v razrede športnih

panog glede na merilo nacionalnega pomena športa. S
soglasno odločitvijo vseh prisotnih članov lahko glede na to
merilo športno panogo uvrsti za največ dva razreda višje, z
dvotretjinsko večino prisotnih članov pa za največ en razred
višje, kot je uvrščena v skladu z merili iz prejšnjega člena.
2.3.2 Sofinanciranje programov nacionalnih panožnih
športnih zvez
36. člen
(priprave na evropska, svetovna prvenstva)
NPŠZ se na podlagi uvrstitve športne panoge v razrede športnih panog ovrednoti priprave za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu s pripadajočim številom točk
iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih za naslednje moške in ženske
reprezentance:
Razred
športne panoge

A članska
št. točk

Mladinska
št. točk

Mlajša
št. točk

1.
2.
3.

4000
3000
2000

2000
1200
600

1000
600
200

– v kolektivnih športih s športnimi igrami za naslednje
moške in ženske reprezentance:
Razred
športne panoge

A članska
št. točk

Mladinska
št. točk

Mlajša
št. točk

1.
2.
3.

6000
5000
4000

4000
2000
1000

2000
1000
500

Kot priprave mladinske reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih kategorij: mlajši mladinci-ke ali
starejši mladinci-ke ali mlajši člani-ce. Kot priprave mlajše
reprezentance se upošteva priprave v eni izmed naslednjih
kategorij: mlajši pionirji-ke (mlajši dečki/deklice) ali starejši
pionirji-ke (starejši dečki/deklice) ali kadeti-nje.
Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi
reprezentanc.
37. člen
(kategorizirani športniki)
Sofinancira se program NPŠZ na podlagi števila kategoriziranih športnikov oziroma števila šahistov z nazivom
velemojster in mednarodni mojster, in sicer s pripadajočim
številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športih
Kategorizacija

Športnik svetovnega razreda
Športnik mednarodnega razreda
Športnik perspektivnega razreda

Št. točk

1000
500
300

– v kolektivnih športih s športnimi igrami
Kategorizacija

Športnik svetovnega razreda
Športnik mednarodnega razreda
Športnik perspektivnega razreda

Št. točk

90
45
30
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Št.

Pri kolektivnih športih se upošteva samo število kategoriziranih športnikov, ki so kategorizacijo pridobili z nastopi
državnih reprezentanc.
– v miselnih športih:
Kategorizacija

45
30

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi
reprezentanc.
38. člen
(delo trenerjev)
Sofinancira se plače reprezentančnih trenerjev NPŠZ,
katerih športne panoge so na rednem sporedu OI, glede na
razvrstitev športne panoge v razrede športnih panog, in
sicer s pripadajočim številom točk iz naslednjih preglednic:
– v individualnih športnih panogah
Razred športne
panoge

1.
2.
3.

Merilo

Za vsako člansko A reprezentanco
Za vsako člansko A reprezentanco
Za vse članske A reprezentance

Št. točk

2500
2100
2100

– v kolektivnih športnih panogah s športnimi igrami
Razred športne
panoge

1. – 3.

Merilo

Za vsako člansko A reprezentanco

Št. točk

2500

– v miselnih športnih panogah
Razred športne
panoge

1. – 3.

Merilo

Za vse članske A reprezentance

Svetovno prvenstvo (SP)

Uvrstitev
na SP

5.-8. mesto

Članska 2000
Mladinska1500
Mlajša 1000
EYOF
/

Št. točk

Naziv velemojster
Naziv mednarodni mojster

Razred
športne
panoge
1.

Št. točk

2100

Pripadajoče število točk iz preglednic v tem členu je
del skupnega števila točk za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa ter dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi
reprezentanc.
2.3.3 Dejavnosti vrhunskega športa – dosežki
reprezentanc, posameznikov in društev
39. člen
(vrednotenje dosežkov reprezentanc)
Ovrednoti se dosežke reprezentanc v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v kolektivnih športih s športnimi igrami glede na razred športne
panoge ovrednoti uvrstitev reprezentance na svetovnem
prvenstvu, evropskem prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
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Evropsko prvenstvo (EP)

Končna uvrstitev
Uvrstitev
Končna uvrstitev
3., 4. mesto Finale na EP 3.,4. mesto Finale

2000
1500
1000
/

3000
2250
1500
/

5000 1500
3750 1000
2500 500
/
/

2000
1500
1000
1000

3000
2250
1500
1500

V primeru uvrstitve reprezentance med prvih 8 ekip ali
višje se NPŠZ kot dosežek ovrednoti seštevek točk za uvrstitev na evropsko ali svetovno prvenstvo in točk za končno
uvrstitev.
40. člen
(vrednotenje dosežkov posameznikov)
Ovrednoti se dosežke posameznikov v športnih disciplinah, ki so na rednem programu OI.
Nacionalnim panožnim športnim zvezam se v individualnih športih glede na razred športne panoge ovrednoti osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu
ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) s pripadajočim številom
točk iz naslednje preglednice:
Razred
športne
panoge
1

Člani(-ce)
Mladinci(-ke)
Mlajši
EYOF

Svetovno prvenstvo

Evropsko prvenstvo

1. mesto 2. mesto 3. mesto

1. mesto 2. mesto 3. mesto

1000
600
300
/

800
500
200
/

600
350
150
/

800
500
200
200

600
400
150
150

400
250
100
100

V primeru, da športnik v individualnih športih na istem
tekmovanju iz prejšnjega odstavka osvoji več medalj v različnih disciplinah, se za ovrednotenje po zgornji tabeli upošteva le najvišja osvojena kolajna športnika.
41. člen
(vrednotenje dosežkov društev)
Ovrednoti se dosežke društev v športnih disciplinah, ki
so na rednem programu OI.
Društvom se v kolektivnih športih s športnimi igrami v
športnih panogah, uvrščenih v prvi razred športnih panog,
ovrednoti končna uvrstitev na uradnih evropskih tekmovanjih za naslov evropskega klubskega prvaka s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:
Končna uvrstitev

Med 8
2000

Med 4
3000

Finale
4000

42. člen
(izredni dosežki)
Za športne dosežke, ki so nad pričakovanji promovirali
Republiko Slovenijo, zlasti z omogočanjem njene predstavitve na področju turizma in gospodarstva, lahko minister,
pristojen za šport, predlaga vladi, da športnike, ki so jih
dosegli, dodatno nagradi.
2.4 Nagrade za olimpijske medalje
43. člen
(olimpijske medalje)
V individualnih športnih panogah se nosilcem olimpijskih medalj izplača nagrada, in sicer za 1. mesto 3000
točk, za 2. mesto 2000 točk in za 3. mesto 1000 točk.
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Za osvojitev olimpijske medalje v ekipni konkurenci v
individualnih športih se vsakemu posameznemu članu ekipe
– nosilcu medalje izplača nagrada v višini 75% nagrade,
določene za nosilce olimpijskih medalj v posamični konkurenci.
Trenerju športnika, nosilca olimpijske medalje, ki ga
določi NPŠZ, se izplača nagrada v višini 50% vrednosti
nagrade, ki pripada športniku v posamični konkurenci, ne
glede na to ali je medalja osvojena v posamični ali ekipni
konkurenci.
V kolektivnih športih s športnimi igrami se ekipi, nosilki
olimpijske medalje, izplača nagrada; in sicer za 1. mesto
15000 točk, za 2. mesto 10000 točk in za 3. mesto 5000
točk.
Trenerskemu teamu ekipe, nosilke olimpijske medalje,
ki ga določi NPŠZ, se glede na doseženo mesto izplača
nagrada v enaki višini kot trenerju športnika v individualnih
športih.
2.5 Štipendije
44. člen
(štipendije)
Olimpijskemu komiteju se sofinancira štipendije športnikov skladno s pravilnikom Olimpijskega komiteja o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v
Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, Fundacijo
za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in
Olimpijskim komitejem.
2.6 Nadstandardno zdravstveno zavarovanje
45. člen
(nadstandardno zdravstveno zavarovanje)
Olimpijskemu komiteju se sofinancira nadstandardno
zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov v višini 25%
vrednosti zavarovanja.
2.7 Delovanje panožnih športnih šol
46. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih
športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s
športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah
rednega programa OI ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ NPŠZ sprejme dolgoročen
program organiziranosti in delovanja panožnih športnih šol
za posamezno športno panogo oziroma disciplino;
2. izvajalec sprejme individualen štiriletni program za
posamezno panožno športno šolo, ki ga potrdi najvišji strokovni organ NPŠZ in v katerem so opredeljeni program
dela, cilji, podatki o športnikih vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa;
3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi trener z
ustrezno izobrazbo;
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z
ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. izvajalec s trenerjem, ki vodi izvajanje programa panožne športne šole, sklene ustrezno pogodbo o sodelovanju;
6. najvišji strokovni organ NPŠZ poda pozitivno mnenje o štiriletnem programu za posamezno panožno športno
šolo, izvajalcu in trenerju.
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47. člen
(trajanje sofinanciranja)
V izbranih programih panožnih športnih šol se plače
trenerjev sofinancira praviloma za obdobje štirih let.
Za nadaljevanje sofinanciranja programov panožnih
športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o
delu ter finančno poročilo za preteklo leto in pozitivno mnenje najvišjega strokovnega organa NPŠZ o programu, izvajalcu in trenerju. Te programe se ne vrednoti po merilih iz
48. člena tega pravilnika.
48. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezne vloge za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol, ki izpolnjujejo pogoje iz
46. člena tega pravilnika, se ovrednotijo po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Razred športne panoge Športne panoge v I. razredu
20
Športne panoge v II. razredu
15
Športne panoge v III. razredu
10
Športne panoge v IV. razredu
5
Deficitarnost trenerjev Ministrstvo doslej ni sofinanciralo plač 20
v panožnih športnih šolah trenerjev za izvajanje programov
panožnih športnih šol v športni
panogi oziroma disciplini
Ministrstvo je doslej sofinanciralo plače 10
največ 4 trenerjev za izvajanje
programov panožnih športnih šol
v športni panogi oziroma disciplini
Kakovost dolgoročnega Ocena kakovosti
0-10
programa NPŠZ
o organiziranosti
in delovanju panožnih
športnih šol za
posamezno športno
panogo oziroma
disciplino
Kakovost individualnega Ocena kakovosti
0-10
štiriletnega programa za
posamezno panožno
športno šolo
Prednostni vrstni red
Program je prvi po prednostnem
10
vrstnem redu v posamezni športni
panogi oziroma disciplini, ki ga določa
najvišji strokovni organ NPŠZ
Program je drugi po prednostnem
5
vrstnem redu v posamezni športni
panogi oziroma disciplini, ki ga določa
najvišji strokovni organ NPŠZ
Zaposlovanje štipendistov
Trener se prvič zaposluje kot pripravnik
15
oziroma pripravnikov
oziroma je bil štipendist ministrstva
Zaposlovanje
Trener je prijavljen kot brezposeln
15
brezposelnih trenerjev
49. člen
(višina sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik
1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve) v skladu z naslednjo preglednico:
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Stopnja izobrazbe Naziv

VI.
VII.

magister
znanosti
doktor
znanosti

Št.

Količnik Usposobljenost Dodatek za psihofizične Skupaj
za mentorstvo
obremenitve in
odgovornosti

brez 2, 75
mentor 3,06
svetovalec 3,23
brez 3,25
mentor 3,60
svetovalec 3,80
svetnik 4,20
brez 3,55
mentor 3,90
svetovalec 4,10
svetnik 4,50
brez 3,75
mentor 4,10
svetovalec 4,30
svetnik 4,70

/
/
/
/
0,30
0,30
0,30
/
0,30
0,30
0,30
/
0,30
0,30
0,30

0,74
0,72
0,69
0,74
0,72
0,69
0,69
0,74
0,72
0,69
0,69
0,74
0,72
0,69
0,69

3,49
3,78
3,92
3,99
4,62
4,79
5,19
4,29
4,92
5,09
5,49
4,49
5,12
5,29
5,69

Za izračun višine sofinanciranja plač trenerjev se uporablja tudi merilo delovne dobe trenerja, in sicer v višini
0,5% od osnove plače za vsako leto izpolnjene delovne
dobe.
Višino sofinanciranja plač trenerjev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju na dan
sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa.
50. člen
(izbor programov)
Vloge za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z merili iz 48. člena tega pravilnika.
Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo višino sofinanciranja plač trenerjev v skladu s prejšnjim členom. Izbere in sofinancira se plače trenerjev v programih panožnih
športnih šol, navedenih v vlogah, ki so pri ovrednotenju
zbrale višje število točk. Število izbranih in sofinanciranih
plač trenerjev je omejeno z obsegom sredstev, določenih v
letnem programu športa za programe panožnih športnih
šol.
2.8 Športni oddelki v gimnazijah
51. člen
(vsebina sofinanciranja)
V športnih oddelkih v gimnazijah se lahko sofinancira:
1. nakup strokovne športne literature,
2. nakup, posodobitev in vzdrževanje sofinancirane tehnološke opreme,
3. materialne stroške športnih tekmovanj v okviru šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira Zavod za šport
Slovenije,
4. obvezne izbirne športne vsebine,
5. nezgodno zavarovanje športnih pedagogov in dijakov,
6. meritve in spremljanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti dijakov.
52. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se športne oddelke na tistih gimnazijah, ki
v skladu z veljavno zakonodajo organizirajo delo v športnih
oddelkih.
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53. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se športne oddelke na gimnazijah, in sicer
650 točk za prvi oddelek, 550 točk za drugi oddelek,
450 točk za tretji oddelek in 350 točk za vsak nadaljnji
oddelek.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
športne oddelke v gimnazijah, ki se izračuna iz razmerja
med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za športne oddelke v gimnazijah in skupnega števila točk
vseh na javni razpis prijavljenih športnih oddelkov v gimnazijah, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3. Športna rekreacija
54. člen
(predmet sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira:
1. delovanje športnih zvez na državni ravni na področju
športne rekreacije,
2. priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva,
3. plače strokovnim delavcem,
4. načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti v športni rekreaciji.
3.1 Delovanje športnih zvez na državni ravni
na področju športne rekreacije
55. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje športnih zvez na državni ravni, katerih člani – športna društva imajo skupaj najmanj
15.000 individualnih članov in v katere je včlanjenih najmanj
30 društev s plačano članarino ter so izvajalci programov
športne rekreacije.
56. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Delovanje športnih zvez na državni ravni na področju
športne rekreacije se sofinancira na podlagi števila individualnih članov pri športnih društvih, včlanjenih v zvezo. Upošteva se stanje na dan prijave na javni razpis.
Vrednotenje se opravi na podlagi točkovnega sistema.
Za vsakega individualnega člana se prizna 0,1 točke za
področje športne rekreacije.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
delovanje športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje med obsegom
sredstev, določenih v letnem programu športa za delovanje
športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, in skupnim številom vseh individualnih članov na javni
razpis prijavljenih športnih zvez na državni ravni, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
3.2 Priprava in načrtovanje programov športne
rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje
števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva
57. člen
(vsebina in višina sofinanciranja)
Programe športne rekreacije na državni ravni, ki imajo
za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva, se sofinancira največ do višine 80% celotne vredno-
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sti programa. Ostala finančna sredstva mora pridobiti izvajalec iz drugih virov.
58. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se samo programe, ki pri točkovanju na
podlagi meril iz 59. člena tega pravilnika zberejo najmanj 70
točk.
59. člen
(merila za sofinanciranje)
Programe se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

1 Kakovost programa
skupaj 0-20
Program je namenjen udeležencem
0-10
različne starosti, spola in športnega
predznanja
Program je podprt s celovitim oglaševanjem,
0-10
informiranjem in strokovnim svetovanjem
udeležencem
2 Razširjenosti programa – nacionalni kriterij skupaj 0-25
Število obstoječih lokacij
0-20
Število načrtovanih novih lokacij
0-5
3 Finančni kriterij
skupaj 0-20
Brezplačnost programa
0-20
4 Kriterij vključenih udeležencev
skupaj 0-30
Pričakovano število novih udeležencev
0-15
Število udeležencev v programu
0-15
v zadnjem letu
5 Širši učinki projekta
skupaj 0-5
Predvidena dopolnitev športno-turistične
0-3
ponudbe
Podpiranje novih delovnih mest
0-2
Vsota točk posameznega programa po vseh merilih
pomeni skupno število točk posameznega programa.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe športne rekreacije, ki se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za programe športne rekreacije, in skupnim številom točk
vseh na javni razpis prijavljenih programov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
3.3 Sofinanciranje plač strokovnim delavcem
60. člen
(vsebina sofinanciranja in pogoji)
Športnim zvezam na državni ravni na področju športne
rekreacije in NPŠZ (v nadaljnjem besedilu: športa zveza) se
sofinancira plače strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje
programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje
števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. najvišji strokovni organ športne zveze je sprejel dolgoročen načrt razvoja športne rekreacije;
2. program športne rekreacije, ki ima za cilj povečanje
števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva, je sprejel
najvišji strokovni organ športne zveze;
3. izvajanje programa iz prejšnje točke vodi strokovni
delavec z ustrezno izobrazbo;
4. pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z
ustrezno usposobljenostjo ali izobrazbo;
5. športna zveza s strokovnim delavcem, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, sklene ustrezno pogodbo
o sodelovanju.

61. člen
(merila za sofinanciranje)
Vloge za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena se ovrednoti po merilih
iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Deficitarnost
Kakovost
dolgoročnega načrta
razvoja delovanja
zveze in njenih
programov
Kakovost programa
športne rekreacije,
ki ima za cilj
povečanje števila
gibalno/športno
dejavnega
prebivalstva
Zaposlovanje
brezposelnih
strokovnih delavcev

Ministrstvo športni zvezi doslej
ni sofinanciralo plač strokovnih delavcev
za izvajanje programov športne rekreacije
Ocena kakovosti

20
0-20

Program je ovrednoten z 90-100 točk
po merilih iz 59. člena tega pravilnika
Program je ovrednoten z 80-89 točk
po merilih iz 59. člena tega pravilnika
Program je ovrednoten z 70-79 točk
po merilih iz 59. člena tega pravilnika

40

Strokovni delavec je prijavljen
kot brezposeln

20

30
20

Plača strokovnega delavca, ki vodi izvajanje programa
športne rekreacije, se sofinancira samo, če je vloga ovrednotena z najmanj 70 točkami. Posamezni športni zvezi se
sofinancira plačo za enega strokovnega delavca, in sicer za
tistega, ki vodi izvajanje programa športne rekreacije, navedenega v vlogi, ki je pri ovrednotenju zbrala najvišje število
točk.
Število sofinanciranih plač strokovnih delavcev za vodenje izvajanja programov športne rekreacije je omejeno z
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
strokovno organizacijsko delo na področju športne rekreacije.
62. člen
(izračun sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev služi izhodiščna plača za prvi tarifni razred
(količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev se uporabljajo merila (izobrazba, naziv, usposobljenost
za mentorja, dodatek za psihofizične obremenitve) v skladu
z naslednjo preglednico:
Stopnja izobrazbe Naziv

VI.

Količnik Usposobljenost Dodatek za psihofizične Skupaj
za mentorstvo
obremenitve in
odgovornosti

brez 2, 75
mentor 3,06
svetovalec 3,23
VII.
brez 3,25
mentor 3,60
svetovalec 3,80
svetnik 4,20
magister
brez 3,55
znanosti
mentor 3,90
svetovalec 4,10
svetnik 4,50
doktor
brez 3,75
znanosti

/
/
/
/
0,30
0,30
0,30
/

0,74
0,72
0,69
0,74
0,72
0,69
0,69
0,74

3,49
3,78
3,92
3,99
4,62
4,79
5,19
4,29

0,30
0,30
0,30
/

0,72
0,69
0,69
0,74

4,92
5,09
5,49
4,49
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Količnik Usposobljenost Dodatek za psihofizične Skupaj
za mentorstvo
obremenitve in
odgovornosti

mentor 4,10
svetovalec 4,30
svetnik 4,70

0,30
0.30
0,30

0,72
0,69
0,69

5,12
5,29
5,69
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kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v letnem
programu športa za programe nacionalne produktne propagande, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov nacionalne produktne propagande, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
4. Šport invalidov

Za izračun višine sofinanciranja plač strokovnih delavcev se uporablja tudi merilo delovne dobe strokovnega delavca, in sicer v višini 0,5% od osnovne plače za vsako leto
izpolnjene delovne dobe.
63. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se plače strokovnih delavcev v višini 50%
vrednosti, izračunane v skladu z merili iz tega člena.
Višino sofinanciranja plač strokovnih delavcev izračunava in spreminja ministrstvo enkrat letno, in sicer po stanju
na dan sprejema sklepa o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa.

67. člen
(vsebina in pogoji za sofinanciranje)
Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Sofinancira se tisto invalidsko organizacijo, ki deluje na državni ravni na področju
športa invalidov, in je včlanjena v Mednarodni paraolimpijski
komite.
68. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sredstev za sofinanciranje športa invalidov je
določena z letnim programom športa.

3.4 Načrtovanje in izpeljava globalne propagandne
aktivnosti v športni rekreaciji
64. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju športne rekreacije se sofinancira načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti, ki se deli
na dve področji: nacionalno globalno propagando in na
nacionalno produktno propagando. Nacionalna globalna
propaganda je celostna oglaševalna kampanja, ki nagovarja
ljudi k ukvarjanju s športno rekreacijo. Nacionalna produktna propaganda je celostna oglaševalna akcija, ki nagovarja
ljudi, da se udeležijo programov na področju športne rekreacije na državni ravni.
65. člen
(izvajalci, pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci nacionalne globalne propagande so lahko vsi
izvajalci letnega programa športa, ki imajo reference na
področju načrtovanja, organiziranja in izvajanja propagandnih aktivnosti.
Sofinancira se lahko 80% vrednosti programa, ostala
finančna sredstva mora izvajalec pridobiti sam.
66. člen
(merila za sofinanciranje)
Programi nacionalne globalne propagande in nacionalne produktne propagande se ovrednotijo na podlagi načrta
propagandne aktivnosti po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Idejne in oblikovne rešitve
Dosedanje reference izvajalca
Pričakovani uspehi propagandne akcije
Ekonomičnost propagandne akcije

Število točk

0-30
0-20
0-30
0-20

Pri nacionalni globalni propagandi se sofinancira program z največjim skupnim številom točk, vendar samo, če
pri točkovanju zbere najmanj 70 točk. Višina sredstev je
določena z letnim programom športa.
Pri nacionalni produktni propagandi se sofinancira največ šest programov z najvišjim številom točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe nacionalne produktne propagande, ki se izračuna

III. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
1. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
69. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov se sofinancira:
1. programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu,
2. programe spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki jih je določil Strokovni svet Republike Slovenije za
šport.
70. člen
(pogoji za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja)
Za sofinanciranje usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi nosilci, ki jih je določil
Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in od nosilcev
pooblaščeni izvajalci programov usposabljanja in spopolnjevanja v športu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. pripravijo program s podatki o nazivu, ciljih in namenu programa, trajanju programa, povezanosti z drugimi programi, opisu predmetnika s predavatelji, pogojih za vpis,
pogojih za dokončanje programa in pridobljenem nazivu;
2. pripravijo natančen finančni načrt;
3. zagotovijo predavatelje z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo, nazivi ter referencami na predmetnem področju usposabljanja oziroma spopolnjevanja;
4. pripravijo spisek strokovne literature, namenjene za
izvajanje programa;
5. zagotovijo prostorske, kadrovske in tehnološke
zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov;
6. da prodajno ceno programa zmanjšajo za znesek, v
katerem bo program sofinanciran iz javnih financ.
71. člen
(merila in višina sofinanciranja)
Posamezni programi usposabljanja in spopolnjevanja,
ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se ocenjujejo in
izbirajo po merilih iz naslednje preglednice:
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Merilo

1
2

3
4
5

Uradni list Republike Slovenije
Število točk

Kriterij kakovosti predavateljev
Izobrazba, usposobljenost, nazivi predavatelja
Reference predavatelja na predmetnem področju
Finančni kriterij
Stroškovno ugodna finančna konstrukcija
Samo pokrivanje stroškov
Nizka prodajna cena programov
Kriterij podporne obvezne strokovne literature
Strokovna literatura v pripravljanju
Pripravljena strokovna literatura
Kriterij kvantitete
Število udeležencev programov usposabljanja
oziroma spopolnjevanja
Kriterij deficitarnosti strokovnega kadra
Področja strokovnega dela v športu, ki še nimajo
ustreznega števila strokovnih kadrov

skupaj 0-15
0-10
0-5
skupaj 0-30
0-5
0-10
0-15
skupaj 0-30
0-10
0-20
skupaj 0-10
0-10
skupaj 0-15
0-15

Vsota točk posameznega programa po vseh merilih iz
gornjih preglednic pomeni skupno število točk posameznega programa. Sofinancira se samo tiste programe, ki pri
točkovanju zberejo najmanj 50 točk.
Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
programe usposabljanja in spopolnjevanja ločeno; ta se
izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih v
letnem programu športa za programe usposabljanja in spopolnjevanja, in skupnim številom točk vseh na javni razpis
prijavljenih programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
2. Založniška dejavnost
72. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira strokovna in znanstvena založniška dejavnost (v nadaljnjem besedilu: publikacije) na področju športa, namenjena izvajanju
programov usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih je določil
Strokovni svet Republike Slovenije za šport, in sicer:
1. strokovne knjige,
2. strokovne in znanstvene revije oziroma dele revij s
strokovno ali znanstveno tematiko,
3. zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov,
4. strokovna dela v drugih medijskih oblikah.
73. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva
izvajalci, ki ob izpolnjevanju pogojev iz 70. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. pripravijo vsebinski opis publikacije;
2. pripravijo natančen finančni načrt za izdajo publikacije;
3. za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji
uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi;
4. da publikacija izide v letu sofinanciranja;
5. da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem bo izdaja publikacije sofinancirana iz javnih financ.
74. člen
(merila za sofinanciranje)
Publikacije se ovrednotijo na podlagi meril iz naslednje
preglednice:

Merilo

Število
vrednostnih točk

Ekonomičnost, deficitarnost
Strokovnost
Uporabnost za različne programe usposabljanja
in spopolnjevanja

0-25
0-30
0-45

Sofinancira se publikacije, ki pri točkovanju zberejo
najmanj 30 vrednostnih točk iz zgornje preglednice.
Na podlagi ovrednotenega števila vrednostnih točk iz
zgornje preglednice se glede na vrsto publikacije iz 72.
člena tega pravilnika določi število točk za sofinanciranje, in
sicer:
Vrsta publikacije

Število
Število točk za
vrednostnih točk sofinanciranje

strokovne knjige

30-50
51-75
76-100
strokovne in znanstvene revije
30-50
oziroma deli revij s strokovno
51-75
ali znanstveno tematiko
76-100
zborniki strokovnih in znanstvenih 30-50
kongresov in posvetov
51-75
76-100
strokovna dela v drugih
najmanj 30
medijskih oblikah

300
400
600
300
1000
5000
100
500
1000
400

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke za
sofinanciranje publikacij, ki se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa za
programe založništva, in skupnim številom točk za sofinanciranje vseh na javni razpis prijavljenih programov založništva, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
75. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 80% vrednosti publikacije, druga
sredstva mora pridobiti izvajalec sam.
3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
76. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje izbranih znanstvenoraziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti
ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim
za opravljanje raziskovalne dejavnosti;
2. predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen finančni načrt;
3. znanstvenoraziskovalni projekt mora biti aplikativen;
4. znanstvenoraziskovalni projekt mora biti sofinanciran iz ciljnih raziskovalnih programov.
77. člen
(merila za sofinanciranje)
Znanstvenoraziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz naslednje preglednice:
Merilo

Praktična uporabnost
Znanstvene reference avtorjev
Skladnost programov z razpisno vsebino

Število točk

0-25
0-25
0-50
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Sofinancira se znanstvenoraziskovalni projekt z najvišjim številom točk.
Višina sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost je
določena z letnim programom športa.
4. Meritve, analize in svetovanja
78. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Za sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja lahko
kandidira Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v
Ljubljani, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. predložiti mora program, iz katerega sta razvidna
vsebina in natančen finančni načrt;
2. program mora biti pripravljen s soglasjem Olimpijskega komiteja;
3. cenik storitev mora biti pripravljen s soglasjem Olimpijskega komiteja;
4. da prodajno ceno sofinanciranih meritev, analiz in
svetovanja zmanjša za skupno vrednost, v kateri bo vsaka
od sofinanciranih storitev sofinancirana iz javnih financ.
Sofinancira se do 75% vrednosti programov, preostala
sredstva mora izvajalec pridobiti sam. Višina sredstev za
sofinanciranje meritev, analiz in svetovanja je določena z
letnim programom športa.
5. Preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in
postopkov
79. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se sofinancira:
1. izobraževanje vseh, ki sodelujejo v športu,
2. informiranje o novostih v boju proti dopingu,
3. mednarodno sodelovanje,
4. testiranje,
5. vpeljevanje novosti v boju proti dopingu.
80. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov lahko kandidira Olimpijski komite, če predloži program, iz katerega morata biti
razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
Višina sredstev za sofinanciranje programov za preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov je določena z letnim programom športa.
6. Delovanje zvez in zavodov
81. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Sofinancira se delovanje Olimpijskega komiteja, Inštituta za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, zamejskih športnih zvez ter drugih zvez in zavodov na državni
ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu (v
nadaljnjem besedilu: druge zveze in zavodi), katerih delovanje se v skladu s tem pravilnikom ne sofinancira za področje
vrhunskega športa, športne rekreacije ali interesne športne
vzgoje otrok, mladine in študentov.
Za sofinanciranje delovanja drugih zvez in zavodov lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo letni delovni načrt, iz
katerega mora biti razvidno, da na državni ravni opravljajo
strokovne in razvojne naloge v športu in natančen finančni
načrt.
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82. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se plače zaposlenih in materialni stroški.
83. člen
(merila za sofinanciranje)
Posamezna delovna mesta se ovrednoti po vseh merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

Strokovnost nalog
Uporabnost nalog za šport
Aplikativnost nalog
Izražen javni interes nalog v športu

0-10
0-25
0-25
0-40

Vsota točk za posamezno delovno mesto po vseh merilih pomeni skupno število točk posameznega delovnega
mesta.
Sofinancira se plače in materialne stroške samo za
tista delovna mesta, ki na podlagi točkovanja dosežejo najmanj 60 točk.
84. člen
(višina sofinanciranja)
Kot izhodišče za izračun višine sofinanciranja plač služi
izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za
negospodarske dejavnosti.
Za izračun višine sofinanciranja plač se upošteva delovno mesto ter stopnja izobrazbe, in sicer v skladu z naslednjo preglednico:
Naziv delovnega mesta

direktor
poslovni sekretar
tajnik
strokovni sodelavec 3
strokovni sodelavec 2
strokovni sodelavec 1
laborant 2
laborant 1

Stopnja izobrazbe

Količnik

VII
VI–VII
V–VI
VII
VII
VI
VI
III

7,75
3,40
2,20
4,40
3,60
3,00
2,65
1,80

Strokovnemu sodelavcu, ki ima najmanj VII. stopnjo
izobrazbe in je zaposlen na delovnem mestu, ki je pri točkovanju v skladu s prejšnjim členom ocenjeno z 60 do 80
točkami, se za izračun višine sofinanciranja plač upošteva
naziv delovnega mesta strokovni sodelavec 2.
Strokovnemu sodelavcu, ki ima najmanj VII. stopnjo
izobrazbe in je zaposlen na delovnem mestu, ki je pri točkovanju v skladu s prejšnjim členom ocenjeno z več kot 80
točkami, se za izračun višine sofinanciranja plač upošteva
naziv delovnega mesta strokovni sodelavec 3.
Za izračun višine sofinanciranja plač se uporablja tudi
naslednje dodatke:
– dodatek za delovno dobo v višini 0,5% od osnove
plače za vsako leto izpolnjene delovne dobe,
– dodatek za magisterij 0,30 količnika,
– dodatek za doktorat 0,50 količnika.
Materialni stroški se sofinancirajo v višini 20% od mase
bruto sofinanciranih plač.
85. člen
(merila za sofinanciranje zamejskih športnih zvez)
Višina sofinanciranja delovanja zamejskih športnih zvez
znaša 30% pripadajočih sredstev, izračunanih v skladu s
83. in 84. členom tega pravilnika, za enega strokovnega
delavca 1.
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7. Mednarodna dejavnost v športu
86. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne dejavnosti v športu se sofinancira:
1. članarine v eni evropski in svetovni športni zvezi,
2. udeležbo enega delegata na uradnih zasedanjih
evropske in svetovne športne zveze,
3. dejavnost ambasadorja za šport, strpnost in »Fair
play«,
4. organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev.
87. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
NPŠZ, ki so razvrščene v prve tri razrede zvez, se na
podlagi dokazil o plačilih sofinancira:
1. plačilo članarine v evropski in svetovni športni zvezi,
vendar največ do 1000 točk po vrednosti točke za področje
vrhunskega športa;
2. stroške udeležbe delegata na uradnih zasedanjih
mednarodnih športnih zvez, vendar največ do 200 točk po
vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
Olimpijskemu komiteju se na podlagi dokazil o plačilih
sofinancira:
1. plačilo članarin v mednarodnih športnih organizacijah, vendar največ do 1500 točk po vrednosti točke za
področje vrhunskega športa;
2. stroške udeležbe delegatov na uradnih zasedanjih
mednarodnih športnih organizacij, vendar največ do 1500
točk po vrednosti točke za področje vrhunskega športa.
88. člen
(ambasador za šport, strpnost in “Fair play”)
Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 942-00/98-1 z dne
6. 2. 1998 se sofinancira izvajanje programa ambasadorjev
za šport, strpnost in “Fair play”, in sicer do 850 točk po
vrednosti točke za področje vrhunskega športa za vsakega
ambasadorja in namestnika ambasadorja.
Za sofinanciranje programa v skladu s tem členom
lahko kandidira ambasador za šport, strpnost in “Fair play”,
če predloži program, iz katerega morata biti razvidna vsebina in natančen finančni načrt.
89. člen
(velike mednarodne športne prireditve)
Sofinancira se velike mednarodne športne prireditve v
športnih disciplinah rednega programa OI, in sicer svetovna
in evropska prvenstva, ki jih organizatorji prijavijo ministrstvu
do 15. novembra za naslednje proračunsko leto in za katera
Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, da se jih lahko
sofinancira iz proračuna ministrstva.
Višina sofinanciranja evropskih in svetovnih prvenstev
se izračuna na podlagi pripadajočega števila točk iz naslednje preglednice:
Razred šp.
panoge

Starostna
kategorija

Svetovno
prvenstvo

Evropsko
prvenstvo

1.

članska
mladinska
mlajša
mladinska
mlajša
mladinska
mlajša

5000
6000
6000
5000
5000
4000
4000

3500
4000
4000
3500
3500
3000
3000

2.
3.

Za tekoče leto določi ministrstvo vrednost točke glede
na število in vrsto evropskih in svetovnih prvenstev v proračunskem letu, in sicer tako, da se celoten obseg sredstev
za evropska in svetovna prvenstva deli s seštevkom točk
vseh evropskih in svetovnih prvenstev, za katera je Vlada
Republike Slovenije sprejela sklep, da se jih lahko sofinancira iz proračuna ministrstva.
Sofinancira se neposredne materialne stroške organizacije prireditve, vendar največ do 20% predračuna za izvedbo velike mednarodne športne prireditve v članski konkurenci oziroma do 40% predračuna za izvedbo velike
mednarodne športne prireditve v mladinski in mlajših kategorijah.
8. Graditev javnih športnih objektov
8.1 Splošne določbe
90. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za graditev javnih športnih objektov se sofinancira:
1. novogradnje javnih športnih objektov,
2. posodabljanje javnih športnih objektov,
3. športna oprema.
Investicije, pri katerih vadbeni prostori ne presegajo
50% celotne površine objekta ali ne dosegajo priporočenega športnega standarda, se ne sofinancirajo.
91. člen
(merila za sofinanciranje javnih športnih objektov)
Investicije v novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov se ovrednoti po merilih iz naslednje preglednice:
Merilo

Število točk

1 Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost
skupaj 0-50
projekta
Investicija v vadbene prostore
0-20
Velikost športnega standarda
0-10
Namembnost objekta
0-10
Ustreznost glede na raven tekmovanja
0-10
2 Regionalni kriterij
skupaj 0-10
Povprečna površina obstoječih športnih
0-5
objektov na prebivalca v lokalni skupnosti
Povprečna površina obstoječih športnih
0-5
objektov na prebivalca v statistični regiji
3 Finančni kriterij
skupaj 0-25
Finančna konstrukcija
0-10
Dosedanje sofinanciranje iz državnega
0-5
proračuna
Vlaganja v programe športa v preteklih
0-5
petih letih (brez investicij)
Pokrivanje stroškov obratovanja
0-5
4 Širši učinki projekta
skupaj 0-15
Investicija dopolnjuje mrežo javnih
0-5
športnih objektov – javni interes v športu
Predvidena zasedenost objekta
0-5
Prečnost z drugimi resorji
0-5
92. člen
(merila za sofinanciranje športne opreme)
Investicije v športno opremo se ovrednoti po merilih iz
naslednje preglednice:

Uradni list Republike Slovenije
1 Skladnost s cilji razpisa in utemeljenost
projekta
Namembnost
2 Finančni kriterij
Finančna konstrukcija
Dosedanje sofinanciranje iz državnega
proračuna
3 Širši učinki projekta
Izražen javni interes v športu

Št.

skupaj 0-70
0-70
skupaj 0-20
0-15
0-5

Razred Število točk

1

0 – 50

2

51 – 60

3

4

61 – 70

71 – 80

5

81 – 90

6

91 – 100

adaptacije, rekonstrukcije in tehnološke posodobitve športnih objektov lahko predstavljajo največ 20% vrednosti investicije. V skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru sofinanciranja posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je
lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi
večji.

skupaj 0-10
0-10

93. člen
(višina sofinanciranja)
Investicije, ovrednotene v skladu z merili iz 91. in
92. člena tega pravilnika, se razvrsti v razrede in sofinancira
v skladu z naslednjo preglednico:
Obrazložitev

Investicijski projekt ne dosega mejnega
števila točk in se ne sofinancira
Investicijski projekt se sofinancira v
višini do 20% deleža, določenega v
94., 95. oziroma 96. členu tega
pravilnika
Investicijski projekt se sofinancira višini
21 do 40% deleža, določenega v
94., 95. oziroma 96. členu tega
pravilnika
Investicijski projekt se sofinancira v
višini 41 do 60% deleža, določenega v
94., 95. oziroma 96. členu tega
pravilnika
Investicijski projekt se sofinancira v
višini 61 do 80% deleža, določenega v
94., 95. oziroma 96. členu tega
pravilnika
Investicijski projekt se sofinancira v
višini 81 do 100% deleža, določenega
v 94., 95. oziroma 96. členu tega
pravilnika

8.2 Novogradnje javnih športnih objektov
94. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se novogradnje športnih objektov v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2
nepokrite vadbene površine na občana.
Sofinancira se novogradnje nadomestnih športnih objektov.
Sofinancira se novogradnje športnih objektov, ki se
gradijo v okviru šolskega prostora. Sofinancira se površine,
ki presegajo šolski normativ.
Sofinancira se tudi novogradnje drugih športnih objektov in športnih naprav.
Sredstva za sofinanciranje na podlagi tega člena lahko
predstavljajo do 20% vrednosti posamezne investicije. V
skladu s sklepom Vlade RS ali v primeru sofinanciranja
posamezne investicije iz evropskih razvojnih skladov je lahko delež sofinanciranja, določen v tem odstavku, tudi večji.
8.3 Posodabljanje javnih športnih objektov
95. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se adaptacija, rekonstrukcija in tehnološka
posodobitev športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje
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8.4 Športna oprema
96. člen
(vsebina in delež sofinanciranja)
Sofinancira se športna oprema v višini do največ 50%
vrednosti investicije.
IV. KONČNE DOLOČBE
97. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 109/02).
98. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02-8/2003
Ljubljana, dne 1. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0224
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

5219.

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za
izobraževanje Andrej Jesenek Tellis

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 39. člena zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02 in 56/03) minister za šolstvo, znanost in
šport izdajam

SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove za izobraževanje
Andrej Jesenek Tellis
Soglašam z ustanovitvijo Ustanove za izobraževanje Andrej Jesenek Tellis Mozirje, s sedežem v Mozirju, naslov
sedeža Podvrh 23, ki jo je, z oporoko z dne 21. marca 1997
in dopolnitvijo z dne 4. januarja 1998, ustanovila pokojna
Alojzija Tellis, nazadnje stanujoča v Mozirju, Podvrh 9, za
financiranje izobraževanja študentov iz Zgornje Savinjske
doline. Za skrbnika ustanove imenujem Božidarja Blagoviča, odvetnika iz Mozirja, Na trgu 14, ki zastopa ustanovo in
opravlja druge naloge v zvezi s premoženjem ustanove do
konstituiranja prve uprave ustanove.
Podrobnejše naloge skrbnika so določene v sklepu o
skrbništvu.
Št. 022-1017/2002
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5220.

Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo
Slovenije

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo
Slovenije je na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe za
lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) in 13. člena
poslovnika o delu komisije za razlago kolektivne pogodbe
za lesarstvo Slovenije na prvi seji dne 2. 9., 22. 9., 16. 10.,
10. 11., 19. 11. in 1. 12. 2003 sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
za lesarstvo Slovenije
I
Komisija za razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo
Slovenije (Uradni list RS, št. 67/95) je v skladu z zakonom o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije in z njo določila določbe kolektivne pogodbe, ki se po 1. 1. 2003 uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo:
Veljavnost kolektivne pogodbe
A) krajevno: se uporablja v celoti
B) stvarno: se uporablja v celoti
C) osebno: se uporablja v celoti, razen zadnjega stavka, ki se glasi: »Izraz »delavci« v tej pomeni delavce, ki so
sklenili delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas
s polnim ali krajšim delovnim časom«
D) časovno: se uporablja v celoti
I. Pravice in obveznosti organizacije oziroma delodajalca in delavcev
1. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
2. člen – Tipična dela in naloge – se uporablja v celoti
3. člen – Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja – se uporablja v celoti, s tem, da se naslov spremeni
tako, da se glasi Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi; v
prvem odstavku se ne uporablja beseda »poseben«, namesto besedi »delovnega razmerja« se uporabljajo besede »pogodbo o zaposlitvi«
4. člen – Objava delovnega mesta – se uporablja v
celoti, s tem, da se v prvem odstavku ne uporabljata besedi
»oziroma razpisu« in v tretji alinei beseda »posebne«; v drugem odstavku se namesto besede »ugovor« uporablja beseda »zahtevo«
5. člen – Organi, ki odločajo o potrebi po sklenitvi
delovnega razmerja in opravijo izbiro med kandidati – se ne
uporablja
6. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja
7. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti
8. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, drugi
odstavek, razen prvega stavka, tretji in četrti odstavek; ne
uporabljata se prvi stavek drugega odstavka in peti odstavek
9. člen – Pripravništvo – uporabljajo se prvi, drugi,
tretji, četrti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti
odstavek; ne uporablja se peti odstavek; določbe ni mogoče razumeti kot določbe, ki obvezno uvaja pripravništvo
10. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja
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11. člen – Razporejanje delavcev – se ne uporablja
12. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se
uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše
določen, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
13. člen – Prevzem na delo v drugo organizacijo – se
ne uporablja
14. člen – Delo na domu – uporablja se drugi odstavek, razen zadnjega stavka; ne uporabljata se prvi odstavek
in zadnji stavek drugega odstavka
15. člen – Določanje in reševanje presežnih delavcev
– se ne uporablja
16. člen – uporabljajo se šesti, osmi, deveti, deseti,
enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, sedemnajsti in osemnajsti odstavek; ne uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti,
peti, sedmi, petnajsti in šestnajsti odstavek
17. člen – se ne uporablja
18. člen – se ne uporablja
19. člen – se ne uporablja
20. člen – Arbitražna komisija v postopku reševanja
presežkov delavcev – se uporablja v celoti
21. člen – Delovni čas – se uporablja v celoti; določilo
zadnjega odstavka se uporablja ob upoštevanju določil zakona o starševstvu in družinskih prejemkov, tako da pravica
velja tudi za očete
22. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
23. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti
24. člen – Razporejanja delavca-invalida in delavca z
zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
25. člen – Letni dopust – uporabljajo se drugi, tretji,
četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ne uporablja se prvi odstavek
26. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v
celoti
27. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
28. člen – se ne uporablja
29. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na
drugi stopnji – se ne uporablja
30. člen – Odškodnina – uporabljata se drugi in tretji
odstavek, ne uporablja se prvi odstavek
31. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v
celoti
32. člen – Varstvo pri delu – se uporablja v celoti
33. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti
34. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja
v celoti
35. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
36. člen – Položaj delegata v delavskem svetu mešanega podjetja – se ne uporablja
37. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja
v celoti
38. člen – se uporablja v celoti
39. člen – se uporablja v celoti
40. člen – uporabljajo se prvi, četrti, peti, šesti, sedmi
in osmi odstavek, ne uporabljata se drugi in tretji odstavek
41. člen – se uporablja v celoti
42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti
43. člen – Plače – se uporablja v celoti, ne uporablja
se pod točko 5. besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(plača iz
dobička)«
44. člen – se uporablja v celoti, s tem, da se tretji
odstavek uporablja v povezavi z osmo alineo prvega odstavka 29. člena zakona o delovnih razmerjih
45. člen – se uporablja v celoti
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46. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se
uporablja v celoti
47. člen – Dodatki – se uporablja v celoti
48. člen – se uporablja v celoti
49. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi,
drugi, tretji, četrti, osmi, deveti in deseti odstavek; ne uporabljajo se peti, šesti in sedmi odstavek, pri čemer se za
izračun nadomestila uporablja določba, ki je za delavca
ugodnejša
50. člen – Prejemki iz naslova uspešnosti poslovanja –
se uporablja v celoti
51. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti
52. člen – Drugi osebni prejemki 1. regres za letni dopust: uporabljata se prvi in četrti
odstavek, s tem, da se ne uporablja besedilo »iz zadnje
alinee predhodnega odstavka« v prvem stavku; ne uporabljata se drugi in tretji odstavek
2. jubilejne nagrade: se uporablja v celoti
3. odpravnina ob upokojitvi: se ne uporablja
4. solidarnostne pomoči: se uporablja v celoti
53. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se
uporablja v celoti
54. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
55. člen – se uporablja v celoti
56. člen – Pripravniki in učenci na praksi – uporabljajo
se drugi, tretji in četrti odstavek; ne uporablja se prvi odstavek
57. člen – Plače profesionalnih sindikalnih zaupnikov –
se uporablja v celoti
II. Pravice in obveznosti strank in način reševanja sporov
58. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti
59. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
60. člen – Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja
v celoti
62. člen – Sestava komisije za pomirjevanje – se uporablja v celoti
63. člen – Začetek postopka – se uporablja v celoti
64. člen – Učinki pomirjevanja – se uporablja v celoti

Št.
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65. člen – se uporablja v celoti
66. člen – Organ za razlago kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti
67. člen – se uporablja v celoti
III. Prehodni in končni določbi
68. člen – se ne uporablja
69. člen – se uporablja v celoti
II
Ta razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
se uporablja od 1. januarja 2003 dalje.
Ljubljana, dne 1. decembra 2003.
Predsednica komisije
dr. Etelka Korpič-Horvat l. r.

5221.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
november 2003

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični
urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za november 2003
Cene življenjskih potrebščin in cene na drobno so bile
novembra 2003 v primerjavi z oktobrom 2003 višje za 0,3%.
Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
Genovefa Ružič l. r.
Namestnica generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

CERKNICA
5222.

Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/2779-2/5 Občine Cerknica, ki se nanaša na gozdni
rezervat Stevnik

Na podlagi 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 67/02) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je
Občinski svet občine Cerknica na 6. redni seji dne 7. 11.
2003 obravnaval in sprejel

SKLEP
o razveljavitvi dela odločbe št. 321/27-79-2/5
Občine Cerknica, ki se nanaša na gozdni
rezervat Stevnik
I
Razveljavi se del drugega odstavka pete alinee 1. točke odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom na
območju Občine Cerknica št. 321/27-79-2/5 z dne 27. 11.
1979 (Uradni list SRS, št. 35/79), ki se nanaša na gozd s
posebnim namenom Stevnik:
»parc. št. 853 in 852 del, k.o. Štrukljeva vas, v skupni
izmeri 5ha 91 m2«.
II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/3/2001
Cerknica, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, univ. dipl. ek. l. r.

ČRNOMELJ
5223.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 9. redni
seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti
Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95 in 36/02 – v
nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta
1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni
list RS, št. 119/03) ter ob upoštevanju strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve le-teh (izdelovalec Acer Novo mesto, d.o.o., februar 2003).
2. člen
Glede na določbe zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št.110/02 in 8/03 – popr.) se v odloku uporabljeni
pojem “poseg v prostor” nadomesti s pojmom “gradnje ter
druge ureditve”, “ureditveno območje naselja” pa s pojmom
“poselitveno območje naselja”.
3. člen
V 1. členu odloka se:
– v zadnjem stavku prvega odstavka se črta besedilo:
“... ter določajo:”,
– na koncu prvega odstavka se doda naslednje besedilo: “... spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih
pogojev pa je izdelal Acer d.o.o., Novo mesto, Resslova 7,
maj 2003,
– v peti alinei črta zadnji del besedila, in sicer: “… in
funkcionalnih zemljišč”,
– besedilo šeste alinee nadomesti z besedilom v dveh
alineah, ki se glasita: “ – merila in pogoji za ohranjanje
narave” in “- merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine,”
ter
– besedilo osme alinee nadomesti z besedilom, ki glasi: “ – merila in pogoji za urejanje in varstvo voda,”.
4. člen
V 2. členu odloka se:
– tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Kartografski del vsebuje grafične prikaze iz preglednih katastrskih načrtov v M 1: 5000 in predstavlja čistoris kartografskega dela k odloku ter njegovih sprememb in dopolnitev; izdelan je na digitalnih katastrskih načrtih v merilu
M 1: 5000.”,
– na koncu četrtega odstavka se črta zadnji del besedila, ki se glasi: “… Strokovne osnove za varstvo naravne in
kulturne dediščine, ZVNKD Novo mesto, 1993.” in doda
naslednje besedilo: “… ter naravovarstvene smernice, ki jih
je izdelal Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto v
novembru 2002 in strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, OE Novo mesto v septembru 2002 ter strokovne
podlage za poselitev in posebne strokovne podlage, ki jih je
izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., maj – november 2002. “.
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5. člen
V 3. členu odloka se celotno besedilo nadomesti z
naslednjim besedilom: “Merila in pogoji, določeni z odlokom ter njegovimi spremembami in dopolnitvami, se nanašajo na gradnjo objektov, za katere si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo enostavnih objektov pa
lokacijsko informacijo.”.
6. člen
V 4. členu odloka se besedilo drugega odstavka črta
in doda naslednje besedilo: “Meje posameznih območij,
določene v grafičnih prikazih odloka (na PKN 1: 5000) so v
čistorisu kartografskega dela ustrezno razširjene, tako da
vključujejo tudi s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin planskih aktov občine povečana območja za gradnje in druge ureditve.”.
7. člen
V 5. členu odloka se doda nov odstavek: “Za posege
na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na pomembnih vedutah, je skladno s strokovnimi podlagami za poselitev, obvezno pripraviti idejno zasnovo posega, ki mora biti skladna s presojo občinskega
urbanista.”.
8. člen
V 7. členu odloka se prvi stavek prvega odstavka, za
besedilom “Na vinogradniških območjih:”, nadomesti z naslednjim besedilom: “Na vinogradniških območjih Preložnik ter Velika in Mala Plešivica je dovoljena gradnja zidanic
in gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju, da
je investitor lastnik najmanj 10 a vinograda oziroma sadovnjaka.”
9. člen
V 9. členu odloka se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Posegi v sklenjene komplekse najboljših ter druga območja kmetijskih zemljišč niso dovoljeni.”
10. člen
V tretji alinei 11. člena se črta beseda “SO”, v prvem
odstavku se doda nova alinea: “- območje za turizem “Tu”.
11. člen
V 12. členu se:
– v tretjem odstavku besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z besedama “prejšnjih odstavkov”;
– črta zadnji stavek tretjega odstavka;
– doda nov odstavek: “Na območjih za turizem (Tu)” –
grad Pobrežje – so dovoljene adaptacije, vzdrževalna dela,
rekonstrukcije ter dozidave objektov in spremembe namembnosti za potrebe turizma in bivanja, dovoli se postavitev
gospodarskih objektov za potrebe turizma (npr. konjušnica),
ni pa dovoljena postavitev gospodarskih objektov, ki bi služili le kmetijski proizvodnji. Vse ureditve se dovolijo v skladu s
pristojnima službama za varstvo kulturne dediščine in varstvo narave.”.
12. člen
V 13. členu odloka se stavek: “Dovoljeni so čopi in
strešna okna, frčade pa le centralno na fasadi, nad glavnim
vhodom.” nadomesti s stavkom: “Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni za območje, kjer se bo poseg v prostor
izvajal. Izvedba frčad je možna le centralno na fasado, nad
glavnim vhodom.”
Doda se nov odstavek, ki se glasi: “Gradnja pomožnih
objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim
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objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo
po naklonu, strešni kritini in orientaciji slemena povzemati
značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih
streh pomožnih objektov skladno s presojo občinskega urbanista.”.
13. člen
V 15. členu odloka se prva in druga alinea nadomestita
z novim besedilom:
“”Tlorisna zasnova objektov je lahko:
– 7 x 5 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
podstrešje s kolenčnim zidom do 1m;
– 8 x 6 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
pritličje, če je to prevladujoči vzorec območja.”.
14. člen
V naslovu poglavja VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL IN FUNCIONALNIH ZEMLJIŠČ se črta “… IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ” ter celotno besedilo 21. člena odloka.
15. člen
Naslov pred 22. členom odloka “VII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE”
se razdeli v dva naslova, besedilo tega člena pa nadomesti z
besediloma v ločenih členih, in sicer:
– ”VII-1. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
– 22.a člen: “Gradnje in drugi posegi na območjih
biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanih območjih se smejo izvajati le v skladu z varstvenimi režimi, z
varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah (ZRSVN, OE Novo mesto, november 2002) in po predhodni pridobitvi pozitivnega
mnenja Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenja za poseg
v naravo oziroma naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.”
– ”VII-2. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
– 22.b člen: “Na območjih in objektih kulturne dediščine so gradnje in druge ureditve dovoljene ob upoštevanju varstvenih režimov, določenih v Strokovnih zasnovah
varstva kulturne dediščine (ZVKD Slovenije, OE Novo mesto, september 2002) ter po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.”
16. člen
V 23. členu odloka, pod naslovom VIII. MERILA IN
POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE TER ZVEZE, se:
– druga alinea drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in
občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
ceste.
Glede na kategorijo državnih cest na območju Občine
Črnomelj je pri gradnji objektov potrebno, skladno z določbo 47. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 19/97),
upoštevati 15-metrski varovalni pas regionalnih cest, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta ter 5-metrski varovalni
pas pri državnih kolesarskih poteh.
Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na obe strani po
odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 60/01):
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– LC lokalne ceste 8 m,
– LZ zbirne mestne ceste 10 m,
– LK mestne ceste 8 m,
– JP javne poti 6 m,
– KJ javna pot za kolesarje 3 m.”,
– peta alinea drugega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: “Fekalne odpadne vode iz objektov je treba
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisanim režimom upravljalca kanalizacije in v skladu z določili
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Kjer
ni javne kanalizacije, je treba za odvajanje fekalnih odpadnih
voda zgraditi neprepustne greznice, brez pretoka v ponikalnice oziroma v vodotok v skladu s strokovnim navodilom o
urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).”,
– tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Tehnološke vode je treba očistiti do predpisane stopnje za
izpust v javno kanalizacijo, ponikalnico oziroma vodotok v
skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).”,
– četrti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Meteorne vode, ki niso onesnažene, je dovoljeno odvajati
neposredno na teren, v ponikalnice, v naravni ali grajeni
odvodnik tako, da s tem ni povzročena erozija in plazenje
zemlje in da s tem niso ogroženi vodnogospodarski in drugi
objekti ter da ni ogrožena stabilnost naravnih in umetnih
strug vodotokov.”,
– peti odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Živalske iztrebke, tako gnoj kot gnojevko, je treba skladiščiti v
ustrezno zgrajenih gnojiščih in jamah oziroma lagunah za
gnojevko in gnojnico v skladu s strokovnim navodilom o
urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Pri
tem je treba upoštevati uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS,
št. 10/99) in uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).”,
– šesti in sedmi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Komunalne odpadke je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, skladno z navodili komunalnega podjetja,
pristojnega za odvoz odpadkov. Na območjih, kjer zbiranje
in odvoz odpadkov ni organizirano, se morajo odpadki odlagati v zabojnike v območjih z urejenim odvozom. Zabojniki
morajo biti postavljeni na utrjeni površini, na prometno dostopnem mestu, vendar izven cest in ne na območjih kakovostnih vedut. Nevarne odpadke je potrebno začasno skladiščiti skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98, 45/0, 20/01 in 13/03) ter zagotoviti
končno dispozicijo le-teh.”.
17. člen
V 24. členu odloka se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Nadzemne objekte je treba postavljati
nevpadljivo, izven osrednjih prostorov naselij, območij naravnih vrednot, zavarovanih območij in izven objektov ali
območij kulturne dediščine.”.
18. člen
Za 24. členom odloka se doda nov, 24.a člen, ki se
glasi: “Objekti omrežja mobilne telefonije se lahko postavljajo ob naslednjih pogojih:
– lokacija oddajnika ne sme biti vizualno izpostavljena
v širših pogledih, temveč naj bo zakrita za avtohtono vegetacijo, reliefom ipd.,
– dostopi do oddajnikov naj se navezujejo na obstoječe ceste, poti in poljske poti,
– postavitev oddajnikov se načrtuje v bližini ali v naseljih skladno s presojo občinskega urbanista.”.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
Naslov poglavja IX. se spremeni tako, da se glasi:
“IX. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE IN VARSTVO VODA” ter pod tem naslovom:
– nadomesti prvi stavek 26. člena odloka z naslednjim
besedilom: “Izraba vodne energije je dopustna le v okviru
obstoječih jezov na mestu nekdanjih mlinov in žag in ob
upoštevanju določil zakona o vodah (Uradni list RS, št.
67/02).”,
– dodata še dva nova člena, ki se glasita:
“26.a člen: Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred
onesnaženjem.”
“26.b člen: Na vodnem in priobalnem zemljišču so
prepovedane dejavnosti in gradnje skladno s 84. členom
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), pri čemer se
šteje, da sega priobalno zemljišče pri reki Kolpi petnajst
metrov, pri drugih vodotokih pa pet metrov od roba vodnega
zemljišča. Na obstoječih objektih, ki so zgrajeni v pasu
priobalnih zemljišč, so dopustne adaptacije, rekonstrukcije,
prenove, dozidave oziroma nadomestne gradnje in spremembe namembnosti le-teh ob pogojih tega odloka ter ob
poprejšnji pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za področje voda. Pri gradnji na drugih ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih
območjih) je potrebno upoštevati določila 85. do 89. člena
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”,
20. člen
V 28. členu se:
– črta tretja alinea prvega odstavka (pod naslovom Griblje in obkolpski prostor), ki se glasi: “- v vasi se uredi kamp
ali avtokamp s spremljajočimi programi in parkiriščem.”
– druga alinea pod naslovom Žuniči in obkolpski prostor dopolni tako, da se v celoti glasi: “- prostor ob Kolpi se
lahko uredi kot kopališče, mlin se vzdržuje na tradicionalen
način in nameni kot servisni objekt za kopališče. Novih
objektov ob Kolpi ni dopustno postavljati oziroma le v skladu
z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”.
21. člen
Pod naslovom VIII. KONČNE DOLOČBE se doda nov
29. člen:
“Ta odlok v več členih predpisuje “presojo občinskega
urbanista”. To pomeni, da je v teh primerih soglasje občinskega urbanista, skladno s pogoji 50. člena in 34. točke
206. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list
RS, št. 110/02), obvezno.”.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Uradni list Republike Slovenije

5224.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 9. redni
seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti
Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95 – v nadaljnjem
besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–2000 in
družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta
1986–1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni list RS, št.
119/03) ter ob upoštevanju strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve le-teh (izdelovalec Acer Novo mesto, d.o.o.,
februar 2003).
2. člen
Glede na določbe zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št.110/02 in 8/03 – popr.) se v odloku uporabljeni
pojem “poseg v prostor” nadomesti s pojmom “gradnje ter
druge ureditve”, “ureditveno območje naselja” s pojmom
“poselitveno območje naselja” in “prostorski izvedbeni načrt” s pojmom “občinski lokacijski načrt”.
3. člen
V 1. členu se dopolni besedilo na koncu prvega stavka
tako, da se glasi: “... spremembe in dopolnitve prostorskih

Šifra naselja

Oznaka območja
in tip ureditvene enote
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ureditvenih pogojev pa je izdelal Acer d.o.o., Novo mesto,
Resslova 7, maj 2003.”
4. člen
V 2. členu odloka se besedilo:
– druge alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
” – grafične prikaze, ki določajo razmejitve ter merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve na digitalnih katastrskih
načrtih v merilu 1:5000;”,
– zadnje alinee črta ter dodata novi alinei z naslednjim
besedilom: “ – naravovarstvene smernice, ki jih je izdelal
Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto v novembru
2002 in
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih
je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto v septembru 2002.”,
– strokovne podlage za poselitev in posebne strokovne podlage, ki jih je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o.,
maj–november 2002, so sestavni del tega odloka.
5. člen
V 3. členu odloka se:
– v 4. točki črta zadnji del besedila, in sicer: “…in
funkcionalnih zemljišč”,
– besedilo v 8. točki nadomesti z besedilom v dveh točkah, ki glasita: “8.a Merila in pogoji za varstvo naravnih vrednot” in “8.b Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine”.
6. člen
Za 3. členom odloka se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
“Merila in pogoji, določeni z odlokom ter njegovimi spremembami in dopolnitvami, se nanašajo na gradnjo objektov,
za katere si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje, za
gradnjo enostavnih objektov pa lokacijsko informacijo.”.
7. člen
V 4. členu odloka se besedilo drugega in tretjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za naslednja območja urejanja:

Naziv območja
urejanja

KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH
009
SK, Z, R
016
K, R, v
017
K, R, v
029
K
041
K
090
SK, Z, R, v
098
K, Cp, v

Breg pri Sinjem vrhu
Daljne Njive
Damelj
Draga pri Sinjem vrhu
Gorica
Sinji vrh
Špeharji

KRAJEVNA SKUPNOST VINICA
033
SK, P, Z
037
SK
070
K
076
SK, Z, Cp
087
SK, Z
107
J, SK, P, R, Z, Cp, vj,
055
SK
103
SK, S, P, R
111
K, Z, R, v
027
K, SK, p, v
034
K, v
043
K

Drenovec
Golek pri Vinici
Ogulin
Podklanec
Sečje selo
Vinica
Kovačji grad
Učakovci
Vukovci
Dolenji Suhor pri Vinici
Drežnik
Gornji Suhor pri Vinici

Območja, ki se
urejajo s PIN in OLN

ZN za območje e3

OLN kamnolom Suhor
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ifra naselja

Oznaka območja
in tip ureditvene enote

Naziv območja
urejanja

046
068
073
093
007
002
079
116

SK, v
SK, vj, v
K, vj, v
K, SK
K, SK, Cp, v
SK
SK, Cp, vj, v
K, Z, Cp,v

Hrast pri Vinici
Nova Lipa
Perudina
Stara Lipa
Bojanci
Balkovci
Preloka
Zilje

Območja, ki se
urejajo s PIN in OLN

in v drugih območjih, namenjenih za gradnje, določenih v 6. členu odloka.”.
Območje urejanja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, meje poselitvenih območij naselij, meje
ureditvenih enot ter meje drugih območij, namenjenih za
gradnje in druge ureditve so kot čistoris kartografskega dela
k odloku prikazani na digitalnih katastrskih načrtih v merilu
M 1: 5000.
Meje posameznih območij, določene v grafičnih prikazih odloka (na PKN 1: 5000) so v čistorisu ustrezno razširjena, tako da vključujejo tudi s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin planskih aktov občine povečana območja za gradnje in druge ureditve.”.

– v sedmem odstavku prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Na drugih območjih za gradnje (Z) so,
razen določil iz prvega odstavka, dopustni še naslednji posegi:”,
– doda nov odstavek: “Na območjih za turizem (Tu) –
grad Vinica – so dovoljene adaptacije, vzdrževalna dela,
rekonstrukcije ter dozidave objektov in spremembe namembnosti za potrebe turizma in bivanja, dovoli se postavitev
gospodarskih objektov za potrebe turizma (npr. konjušnica),
ni pa dovoljena postavitev gospodarskih objektov, ki bi služili kmetijski proizvodnji. Vse ureditve se dovolijo v skladu s
pristojnima službama za varstvo kulturne dediščine in varstva narave.”

8. člen
V 6. členu odloka se nadomestijo naslednja besedila:
– SK – območja stanovanj in kmetij s “SK – območja
za stanovanja, kmetijstvo in turistično dejavnost na kmetiji”,
– C – območja središč z “J – območja za jedro naselja
ter centralne in oskrbne dejavnosti”;
– Z – zazidana stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij (razpršena gradnja) z: “Z – druga območja za
gradnje (razpršena gradnja)”.
V predzadnji vrsti se besedilo “V – vodotoki” črta ter
doda novo besedilo, ki se glasi: “V – vinogradniška območja.
Doda se besedilo “Tu – območja za turizem” ter “CP –
območja za cerkev in pokopališča”.

12. člen
V 10. členu odloka se:
– v tretjem odstavku, za besedo vinogradništvo, doda
oznaka (V);
– v petem odstavku se črta oznaka (V);
– v zadnjemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
“Dovoli se izvedba lesenih plotov ali žičnih ograj, pritrjenih
na lesene stebre.”

9. člen
Besedilo 7. člena odloka se črta, pri čemer se ostali
členi ne preštevilčijo.
10. člen
V 8. členu odloka se drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Na območjih naravnih vrednot ter na območjih kulturne dediščine so gradnje in druge ureditve dopustne ob
pogojih, določenih v 33.a in 33.b členu tega odloka.”.
11. člen
V 9. členu odloka se:
– v tretjem odstavku besedilo: “V območjih za stanovanja in kmetije...” nadomesti z besedilom “V območjih za
stanovanja, kmetijstvo in turistično dejavnost na kmetiji...”- v
četrtem odstavku besedilo”C – območja središč” nadomesti z besedilom “J – jedro naselja ter območje za centralne
in oskrbne dejavnosti”,
– besedilo prve alinee četrtega odstavka nadomesti z
besedilom: “za obstoječe objekte: spremembe namembnosti objektov ali delov objektov za stanovanja, za počitniške
hiše ter za centralne in oskrbne dejavnosti,”,
– besedilo druge alinee četrtega odstavka nadomesti z
besedilom: “gradnje stanovanjskih objektov, objektov za potrebe centralnih in oskrbnih dejavnosti,”,

13. člen
V 11. členu odloka se v prvem stavku besedi “varstva
naravne” zamenja z besedama ohranjanje narave.
14. člen
Naslov pod oznako d) se preimenuje: “Območja za
katera bodo izdelani lokacijski načrti”.
V 12. členu odloka se:
– v prvem stavku besedi “prostorsko izvedbeni” zamenja z besedo “lokacijski”;
– v drugi alinei se besedi “prostorskem izvedbenem”
nadomesti z “lokacijski”.
15. člen
V 13. členu odloka se:
– prvi odstavek pod oznako a) se nadomesti z naslednjim besedilom: “Urejanje kampov za postavljanje počitniških prikolic, avtodomov, počitniških bungalovov in šotorov
je dovoljeno v naselju Vinica.”,
– četrti odstavek pod oznako a) se nadomesti z naslednjim besedilom: “Postavljanje bivalnih prikolic, avtodomov, počitniških bungalovov ter šotorov izven za to določenih območij ni dovoljeno,
– doda se nova oznaka “c) Postavitev počitniških bungalovov” in naslednje besedilo:
“Pogoji za postavitev bungalovov:
– postavitev počitniških bungalovov je dovoljena v območju kampa v naselju Vinica, na osrednjem ozelenjenem
delu obstoječega kampa. Počitniški bungalovi naj bodo oblikovno poenoteni, postavljeni v urejene vrste, med katerimi
se uredijo dovozi in prostor za parkiranje vzdolž dovoznih
cest. Celotna ureditev naj se načrtuje celovito, po enotni
idejni zasnovi,
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– bungalovi praviloma uporabljajo skupne sanitarije v
kampu oziroma se območje infrastrukturno opremi.”
16. člen
V 14. členu odloka se zadnji odstavek v celoti črta in
se nadomesti z besedilom: “Presoje tovrstnih odstopanj pripravi občinski urbanist kot pisno stališče, ki je priloga k
lokacijski informaciji.
Doda se nov odstavek: “Za posege na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na
pomembnih vedutah, je skladno s strokovnimi podlagami za
poselitev, obvezno pripraviti idejno zasnovo posega, ki mora
biti skladna s presojo občinskega urbanista.”.
17. člen
V 15. členu odloka se prvi stavek v celoti črta in se
nadomesti z besedilom: “V morfološki enoti P – proizvodnja
in servisi mora biti oblikovanje objektov in zunanjih ureditev
podrejeno oblikovanju tovrstnih objektov.”
18. člen
V 17. členu odloka se zadnji stavek tretjega odstavka
nadomesti z besedilom: “Za tovrstna odstopanja se pripravi
idejna zasnova posega, ki mora biti skladna s presojo občinskega urbanista.”.
Črta se zadnji stavek četrtega odstavka.
19. člen
V 20. členu odloka se:
– besedilu druge alinee, pod naslovom Pogoji za oblikovanje stanovanjskih objektov “K+1”, doda besedilo:
“P+1”,
– besedilo prve in druge alinee, pod naslovom Pogoji
za oblikovanje zidanic, nadomesti z naslednjim besedilom:
“Tlorisna zasnova objektov je lahko:
– 7 x 5 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
podstrešje s kolenčnim zidom do 1m;
– 8 x 6 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
pritličje, če je to prevladujoči vzorec območja.”;
– peti odstavek se dopolni z naslednjim besedilom:
“Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno
linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo po naklonu, strešni kritini in orientaciji
slemena povzemati značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih streh pomožnih objektov skladno s
presojo občinskega urbanista.”.
20. člen
V 21. členu odloka se besedilo prve alinee nadomesti
z naslednjim besedilom: “ – na strehah so dopustne izvedbe čopov, kjer so le-ti značilni ter izvedba frčad, značilnih za
območje posega.” Besedilo: “zatrepi gospodarskih in pomožnih objektov so praviloma leseni.” se preoblikuje tako,
da se zapiše v samostojni, novi alinei.
21. člen
V 25. členu odloka se črta tretji odstavek.
22. člen
V točki 4. merila in pogoji za določanje gradbenih
parcel in funkcionalnih zemljišč se črta “… in funkcionalnih
zemljišč”.
23. člen
V 26. členu se črta besedilo prvega ostavka nadomesti z besedilom “Velikost gradbene parcele se določi na
osnovi: …” ter celotno besedilo 27. člena odloka.
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24. člen
V 28. členu se doda nov odstavek:
“Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in
občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
ceste.
Glede na kategorijo državnih cest na območju Občine
Črnomelj je pri gradnji objektov potrebno, skladno z določbo 47. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 19/97),
upoštevati 15-metrski varovalni pas regionalnih cest, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta ter 5-metrski varovalni
pas pri državnih kolesarskih poteh.
Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na obe strani po
odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 60/01):
– LC lokalne ceste 8 m,
– LZ zbirne mestne ceste 10 m,
– LK mestne ceste 8 m,
– JP javne poti 6 m,
– KJ javna pot za kolesarje 3 m.”
25. člen
V 31. členu odloka, pod točko 5. merila in pogoji za
komunalno in energetsko opremljanje ter za urejanje telekomunikacij, se:
– besedilo pod naslovom b) Odvajanje odpadnih voda
nadomesti z naslednjim besedilom: “Meteorne vode, ki niso
onesnažene, je dovoljeno odvajati neposredno na teren, v
ponikalnice, v naravni ali grajeni odvodnik tako, da s tem ni
povzročena erozija in plazenje zemlje in da s tem niso ogroženi vodnogospodarski in drugi objekti ter da ni ogrožena
stabilnost naravnih in umetnih strug vodotokov.
Fekalne odpadne vode iz objektov je treba priključiti na
javno kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisanim režimom upravljalca kanalizacije in v skladu z določili uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Kjer ni javne
kanalizacije, je treba za odvajanje fekalnih odpadnih voda
zgraditi neprepustne greznice, brez pretoka v ponikalnice
oziroma v vodotok v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Tehnološke vode je treba očistiti do predpisane stopnje za izpust v javno kanalizacijo, ponikalnico oziroma vodotok v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96).
Živalske iztrebke, tako gnoj kot gnojevko, je treba skladiščiti v ustrezno zgrajenih gnojiščih in jamah oziroma lagunah za gnojevko in gnojnico v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Pri tem je treba upoštevati uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list
RS, št.10/99) in uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).”,
– besedilo pod naslovom e) Zbiranje in odstranjevanje
komunalnih in drugih odpadkov nadomesti z naslednjim besedilom: “Komunalne odpadke je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, skladno z navodili komunalnega podjetja,
pristojnega za odvoz odpadkov. Na območjih, kjer zbiranje
in odvoz odpadkov ni organizirano, se morajo odpadki odlagati v zabojnike v območjih z urejenim odvozom. Zabojniki
morajo biti postavljeni na utrjeni površini, na prometno dostopnem mestu, vendar izven cest in ne na območjih kakovostnih vedut.
Nevarne odpadke je potrebno začasno skladiščiti skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/0, 20/01 in 13/03) ter zagotoviti končno dispozicijo le-teh.”.
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26. člen
V 31. členu odloka, pod točko d) Telekomunikacijsko
omrežje in kabelski sistemi se za zadnjim odstavkom doda
nov odstavek, ki se glasi:
“Objekti omrežja mobilne telefonije se lahko postavljajo ob naslednjih pogojih:
– lokacija oddajnika ne sme biti vizualno izpostavljena
v širših pogledih, temveč naj bo zakrita za avtohtono vegetacijo, reliefom ipd.,
– dostopi do oddajnikov naj se navezujejo na obstoječe ceste, poti in poljske poti,
– postavitev oddajnikov se načrtuje v bližini ali v naseljih skladno s presojo občinskega urbanista.”.
27. člen
V 32. členu odloka, pod točko 7. Merila in pogoji za
urejanje in varstvo voda, se:
– na začetku besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
“Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo
odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da
bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred onesnaženjem.”,
– drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in gradnje skladno s 84. členom zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02), pri čemer se šteje, da sega
priobalno zemljišče pri reki Kolpi petnajst metrov, pri drugih
vodotokih pa pet metrov od roba vodnega zemljišča. Na
obstoječih objektih, ki so zgrajeni v pasu priobalnih zemljišč, so dopustne adaptacije, rekonstrukcije, prenove, dozidave oziroma nadomestne gradnje in spremembe namembnosti le-teh ob pogojih tega odloka ter ob poprejšnji
pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za področje voda.
Pri gradnji na drugih ogroženih območjih (poplavnih,
erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih) je potrebno upoštevati določila 85. do 89. člena zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02).”.
28. člen
Naslov pred 33. členom odloka “8. Merila in pogoji za
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine”, se razdeli
v dva naslova, besedilo tega člena pa nadomesti z besediloma v ločenih členih, in sicer:
– ”8-1. Merila in pogoji za ohranjanje narave – 33.a
člen: “Gradnje in drugi posegi na območjih biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanih območij, se smejo
izvajati le v skladu z varstvenimi režimi, varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih
vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v naravovarstvenih smernicah (ZRSVN, OE Novo mesto, november
2002) in po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenja za poseg v naravo
oziroma naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.”,
– ”8-2. Merila in pogoji za varstvo kulturne dediščine
– 33.b člen: “Na območjih in objektih kulturne dediščine so gradnje in druge ureditve dovoljene ob upoštevanju varstvenih režimov, določenih v strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine (ZVKD Slovenije, OE Novo mesto,
september 2002) ter po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”.
29. člen
V 34. členu odloka, pod naslovom b) Varstvo pred
hrupom se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
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“Pri izdelavi prostorskih aktov ter izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo je potrebno upoštevati ocene in
meritve hrupa, skladno z določbami zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter predvideti ustrezne
ukrepe.”.
30. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku besedi “… lokacijskega dovoljenja …” nadomestita z “… gradbenega dovoljenja …”.
31. člen
V 36. in 37. členu se oznake in številke pred imeni
naselij brišejo. Prvi odstavek 37. člena se razdeli na dva
odstavka, in sicer se prvi odstavek glasi “Hrib pri Sinjem
vrhu “, drugi pa “Breg pri Sinjem vrhu”. Za prvim odstavkom
se doda naslednje besedilo: “Gradnja objektov preko južnega in jugovzhodnega roba naselja ni dopustna”, za drugim
odstavkom pa: “Urejanje prostora za kopanje ne sme škodljivo vplivati na naravne razmere”.
32. člen
Pod naslovom VIII. KONČNE DOLOČBE se doda nov
38. člen:
“Ta odlok v več členih predpisuje “presojo občinskega
urbanista”. To pomeni, da je v teh primerih soglasje občinskega urbanista, skladno s pogoji 50. člena in 34. točke
206. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list
RS, št. 110/02), obvezno.”
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
33. člen
Črta se 40. člen odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

5225.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Stari trg

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171.
člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 9.
redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Krajevne skupnosti Stari trg
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti
Stari trg (Uradni list RS, št. 39/94, 35/97, 47/02 in 81/02
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– v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta
1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990 – dopolnjene 2002/3 (Uradni
list RS, št. 119/03) ter ob upoštevanju strokovnih podlag za
spremembe in dopolnitve le-teh (izdelovalec Acer Novo mesto, d.o.o., februar 2003).
2. člen
Glede na določbe zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) se v odloku uporabljeni
pojem “poseg v prostor” nadomesti s pojmom “gradnje ter
druge ureditve”, “ureditveno območje naselja” pa s pojmom
“poselitveno območje naselja”.
3. člen
V 1. členu se dopolni besedilo na koncu prvega stavka
tako, da se glasi: “... spremembe in dopolnitve prostorsko
ureditvenih pogojev pa je izdelal Acer d.o.o., Novo mesto,
Resslova 7, maj 2003.”.
4. člen
V 2. členu odloka se:
– druge alinee nadomesti z naslednjim besedilom: “ –
grafične prikaze, ki določajo razmejitve ter merila in pogoje
za gradnje ter druge ureditve na digitalnih katastrskih načrtih v merilu 1:5000;”
– dodata se novi alinei z naslednjim besedilom:
“– naravovarstvene smernice, ki jih je izdelal Zavod RS
za varstvo narave, OE Novo mesto v novembru 2002 in
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jih
je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto v septembru 2002.”,
– strokovne podlage za poselitev in posebne strokovne podlage, ki jih je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., maj –
november 2002, so sestavni del tega odloka.
5. člen
V 3. členu odloka se:
– v 3. točki druge alinee črta zadnji del besedila, in
sicer: “… in funkcionalnih zemljišč”,
– za 5. točko druge alinee doda nova točka, ki se
glasi: “ – merila in pogoji za urejanje in varstvo voda,”,
– besedilo šeste točke druge alinee nadomesti z besedilom v dveh alineah, ki se glasita: “ – merila in pogoji za
ohranjanje naravet” in “- merila in pogoji za varstvo kulturne
dediščine.”.
6. člen
Za 3. členom odloka se doda nov, 3.a člen, ki se glasi:
“Merila in pogoji, določeni z odlokom ter njegovimi spremembami in dopolnitvami, se nanašajo na gradnjo objektov,
za katere si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje, za
gradnjo enostavnih objektov pa lokacijsko informacijo.”.
7. člen
V 4. členu odloka se besedilo drugega in tretjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
“Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za gradnjo in druge ureditve v naslednjih poselitvenih območjih naselij:
020 Deskova vas
053 Kot ob Kolpi
054 Kovača vas
066 Močile
078 Prelesje
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091 Sodevci
094 Stari trg ob Kolpi
018 Dečina
026 Dolenji Radenci
040 Gorenji Radenci
092 Srednji Radenci
023 Dolenja Podgora
038 Gorenja Podgora
112 Zagozdac,
in v odprtem prostoru.
Območje urejanja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, meje poselitvenih območij naselij, meje
ureditvenih enot ter meje drugih območij, namenjenih za
gradnje in druge ureditve so kot čistoris kartografskega dela
k odloku prikazane na digitalnih katastrskih načrtih v merilu
M 1: 5000.
Meje posameznih območij, določene v grafičnih prikazih odloka (na PKN 1: 5000) so v čistorisu ustrezno razširjena, tako da vključujejo tudi s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin planskih aktov občine povečana območja za gradnje in druge ureditve.”.
8. člen
V 7. členu odloka se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom: “Na območjih biotske raznovrstnosti,
naravnih vrednot in zavarovanih območjih so posegi (gradnje in druge ureditve) dopustni ob upoštevanju 49. člena,
katerega naslov se spremeni v “Pogoji za posege na območjih ohranjanja narave”; ter na območjih kulturne dediščine
so gradnje in druge ureditve dopustne ob pogojih, določenih v 49. in 50. členu tega odloka.”.
9. člen
V 8. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda
naslednje besedilo v alineah: “PČ – območje za počitniške
objekte”, “T – območje za transport” in “Z – druga območja, namenjena za gradnjo.”.
10. člen
V 9. členu odloka se zadnja alinea nadomesti z novo,
ki se glasi:
“– ureditev gradbenih parcel.”.
11. člen
V 10. členu odloka se:
– prva alinea nadomesti z novo, ki se glasi: “ – gradnja
novih stanovanjskih objektov, “
– v peti alinei nadomesti z naslednjim besedilom:
” – gradnje in ureditve objektov za storitveno in turistično
dejavnost.;”
– v šesti alinei izbriše “… proizvodno...” tako, da se
besedilo te alinee sedaj glasi: “- gradnje in ureditve objektov
za obrt pod pogojem, da ne moti stanovanjskega okolja in
bivalnih pogojev.”.
12. člen
V 11. členu odloka se besedilo pete alinee nadomesti z
naslednjim besedilom: “ – gradnje in ureditve objektov za
storitveno dejavnost in turistično dejavnost na kmetiji;”
Črta se prva alinea drugega odstavka.
13. člen
V 12. členu odloka se besedilo zadnje alinee dopolni
tako, da v celoti glasi: “ – gradnje objektov in ureditev za
šport, rekreacijo in turizem.”.
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14. člen
Za 13. členom odloka se doda nov, 13.a člen, ki se
glasi: “Na drugih območjih, namenjenih za gradnjo, so dopustni naslednji posegi:
– gradnje objektov, naprav in ureditev, ki neposredno
služijo kmetijski proizvodnji;
– nadzidave, dozidave, dopolnilne in nadomestne gradnje vseh objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji;
– spremembe namembnosti obstoječih objektov in delov objektov za kmetijske namene;
– ureditve objektov za turizem na kmetiji;
– gradnje in druge ureditve objektov za dopolnilno
obrt.”.
15. člen
V 14. členu odloka se na koncu doda naslednje besedilo: “R – območja za rekreacijo.”.
16. člen
V 16. členu se oznaka v oklepaju (2V) nadomesti z (V)
ter za prvim stavkom prvega odstavka doda še naslednje
besedilo: “… oziroma najmanj 20 a na območju, ki ima
hkrati status najboljših kmetijskih zemljišč.”.
17. člen
Besedilo 18. člena odloka se črta, pri čemer se ostali
členi ne preštevilčijo.
18. člen
V 20. členu odloka se doda nov odstavek: “Za posege
na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na pomembnih vedutah, je skladno s strokovnimi podlagami za poselitev, obvezno pripraviti idejno zasnovo posega, ki mora biti skladna s presojo občinskega
urbanista.”.
19. člen
V 22. členu odloka se črta zadnji odstavek, ki se glasi:
“Nadomestna gradnja za objekte kulturne dediščine ni dopustna.”.
20. člen
V 23. členu odloka se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki se glasi: “Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na
parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo po naklonu,
strešni kritini in orientaciji slemena povzemati značilnosti
osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih streh pomožnih objektov skladno s presojo občinskega urbanista.”.
21. člen
V 24. členu odloka se:
– dopolni druga alinea prvega odstavka, ki se glasi:
“etažnost:
– K+P, kjer je to prevladujoča etažnost v območju,
– K+P+1, kjer je to prevladujoča etažnost v območju
oziroma če se objekt nahaja v pobočju;”
– druga in tretja alinea tretjega odstavka se nadomestita z besedilom, ki se glasi:
“Tlorisna zasnova objektov je lahko:
– 7 x 5 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
podstrešje s kolenčnim zidom do 0,6 m;
– 8 x 6 m z odstopanjem do ±10%, etažnost klet in
pritličje, če je to prevladujoči vzorec območja.”
– črta zadnji odstavek, ki glasi: “Enokapne in ravne
strehe niso dopustne.”.
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22. člen
V 28. členu odloka se:
– drugi stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom: “Balkoni na vzdolžnih fasadah novih stanovanjskih in gospodarskih objektov so dopustni v nadstropju
po zgledu tradicionalnih objektov.”,
– besedilo četrtega odstavka nadomesti z novim, ki se
glasi: “Na strehah so dopustne izvedbe frčad, značilnih za
obravnavano območje, osno na fasado.”.
23. člen
Besedilo 29. člena odloka se črta.
24. člen
V naslovu poglavja 4. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL IN FUNCIONALNIH ZEMLJIŠČ se črta “… IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ” ter celotno besedilo 36. člena odloka.
25. člen
V 37. členu se doda nov odstavek:
“Za gradnjo v območju varovalnih pasov državnih in
občinskih cest je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Glede na kategorijo državnih cest na območju Občine
Črnomelj je pri gradnji objektov potrebno, skladno z določbo 47. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 19/97),
upoštevati 15-metrski varovalni pas regionalnih cest, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta ter 5-metrski varovalni
pas pri državnih kolesarskih poteh.
Glede na kategorijo ceste so širine varovalnih pasov,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta na obe strani po
odloku o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 60/01):
– LC lokalne ceste 8 m,
– LZ zbirne mestne ceste 10 m,
– LK mestne ceste 8 m,
– JP javne poti 6 m,
– KJ javna pot za kolesarje 3 m.”
26. člen
Za 39. členom odloka se doda nov, 39.a člen, ki se
glasi: “Objekti omrežja mobilne telefonije se lahko postavljajo ob naslednjih pogojih:
– lokacija oddajnika ne sme biti vizualno izpostavljena
v širših pogledih, temveč naj bo zakrita z avtohtono vegetacijo, reliefom ipd.,
– dostopi do oddajnikov naj se navezujejo na obstoječe ceste, poti in poljske poti,
– postavitev oddajnikov se načrtuje v bližini ali v naseljih skladno s presojo občinskega urbanista.”
27. člen
V 41. členu odloka se besedilo za prvim stavkom črta.
28. člen
Za 41. členom se doda nov, 41.a člen, ki se glasi:
“Meteorne vode, ki niso onesnažene, je dovoljeno odvajati
neposredno na teren, v ponikalnice, v naravni ali grajeni
odvodnik tako, da s tem ni povzročena erozija in plazenje
zemlje in da s tem niso ogroženi vodnogospodarski in drugi
objekti ter da ni ogrožena stabilnost naravnih in umetnih
strug vodotokov.
Fekalne odpadne vode iz objektov je treba priključiti na
javno kanalizacijsko omrežje v skladu s predpisanim režimom upravljalca kanalizacije in v skladu z določili uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Kjer ni javne

Uradni list Republike Slovenije
kanalizacije, je treba za odvajanje fekalnih odpadnih voda
zgraditi neprepustne greznice, brez pretoka v ponikalnice
oziroma v vodotok v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Tehnološke vode je treba očistiti do predpisane stopnje za izpust v javno kanalizacijo, ponikalnico oziroma vodotok v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št.
35/96).
Živalske iztrebke, tako gnoj kot gnojevko, je treba skladiščiti v ustrezno zgrajenih gnojiščih in jamah oziroma lagunah za gnojevko in gnojnico v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
Pri tem je treba upoštevati uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list
RS, št.10/99) in uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).”.
29. člen
V 44. členu odloka se besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: “Komunalne odpadke je potrebno zbirati v
posebnih zabojnikih, skladno z navodili komunalnega podjetja, pristojnega za odvoz odpadkov. Na območjih, kjer
zbiranje in odvoz odpadkov ni organizirano, se morajo odpadki odlagati v zabojnike v območjih z urejenim odvozom.
Zabojniki morajo biti postavljeni na utrjeni površini, na prometno dostopnem mestu, vendar izven cest in ne na območjih kakovostnih vedut.
Nevarne odpadke je potrebno začasno skladiščiti skladno s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/0, 20/01 in 13/03) ter zagotoviti končno dispozicijo le-teh.”
30. člen
Naslov poglavja 7. se spremeni tako, da se glasi:
“7. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE IN VARSTVO VODA” ter pod tem naslovom:
– na koncu drugega odstavka 46. člena odloka doda
naslednje besedilo: “…. in ob upoštevanju določil zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”
– dodata še dva nova člena, ki se glasita:
“46.a člen: Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred
onesnaženjem.”.
“46.b člen: Na vodnem in priobalnem zemljišču so
prepovedane dejavnosti in gradnje skladno s 84. členom
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), pri čemer se
šteje, da sega priobalno zemljišče pri reki Kolpi petnajst
metrov, pri drugih vodotokih pa pet metrov od roba vodnega
zemljišča. Na obstoječih objektih, ki so zgrajeni v pasu
priobalnih zemljišč, so dopustne adaptacije, rekonstrukcije,
prenove, dozidave oziroma nadomestne gradnje in spremembe namembnosti le-teh ob pogojih tega odloka ter ob
poprejšnji pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za področje voda. Pri gradnji na drugih ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih
območjih) je potrebno upoštevati določila 85. do 89. člena
zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).”
31. člen
Naslov “8. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN RAZVOJ NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER DRUGIH
DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA” se razdeli v dva naslova,
besedilo 47. in 48. člena se črta, besedilo 49. in 50. člena
pa nadomesti z naslednjima besediloma:
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– ”8-1. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE – 49. člen: “Gradnje in drugi posegi na območjih biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in zavarovanih območjih se smejo izvajati le v skladu z varstvenimi režimi,
varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v naravovarstvenih smernicah (ZRSVN, OE Novo mesto, november 2002) in po predhodni pridobitvi pozitivnega
mnenja Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenja za poseg
v naravo, oziroma naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.”
– ”8-2. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
– 50. člen: “Na območjih in objektih kulturne dediščine so gradnje in druge ureditve dovoljene ob upoštevanju
varstvenih režimov, določenih v Strokovnih zasnovah varstva
kulturne dediščine (ZVKD Slovenije, OE Novo mesto, september 2002) ter po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.”
32. člen
V 52. členu se na koncu besedila doda naslednje
besedilo v treh novih odstavkih: “Mlin pri Radencih (tehnična dediščina) se lahko preuredi za potrebe turizma, ob upoštevanju določil zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri adaptaciji je potrebno ustrezno urediti in prikazati še
ohranjene strojne dele in opreme mlina. “Na reki Kolpi pod
Srednjimi Radenci (gorvodno od jezu) se lahko uredi proga
za vodna tekmovanja, vendar le ob upoštevanju naslednjih
pogojev:
– vse potrebne ureditve morajo biti skladne z naravovarstvenimi smernicami,
– proga za vodna tekmovanja in vse spremljajoče ureditve naj bodo začasne, sezonske in naj se po končanih
tekmovanjih odstranijo brez poškodb rečnega dna in obale,
– ureditev proge naj se navezuje na obstoječe dostope, parkirišča, infrastrukturo ali objekte,
– morebitni novi dostopi se lahko uredijo le skladno z
naravovarstvenimi smernicami,
– ureditev proge načeloma ne sme segati preko polovice širine reke Kolpe.”.
“Nad Srednjimi Radenci se v območju cestne serpentine uredi počivališče za avtobuse, ki vključuje parkirišče in
počivališče s klopmi in zasaditvijo.”.
33. člen
V prvem stavku 53. člena se besedilo”142 Stari trg”
nadomesti z besedilom “094 Stari trg ob Kolpi”.
Besedilo četrte točke se nadomesti z besedilom
“gradnja novih objektov mora upoštevati obstoječo gradbeno linijo;”.
V prvi točki osme alinee se besedilo:”dopolnilna gradnja objektov ni dopustna” nadomesti z besedilom: “gradnja
novih objektov ni dopustna;”.
34. člen
Pod naslovom VIII. KONČNE DOLOČBE se doda
54. člen:
“Ta odlok v več členih predpisuje “presojo občinskega
urbanista”. To pomeni, da je v teh primerih soglasje občinskega urbanista, skladno s pogoji 50. člena in 34. točke
206. člena zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list
RS, št. 110/02), obvezno.”
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
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35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-17/2002
Črnomelj, dne 27. novembra 2003.

Skupina/podskupina kontov

74
II.
40

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

41

GORENJA VAS – POLJANE
5226.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2003

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet
občine Gorenja vas – Poljane na 8. redni seji dne 13. 11.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2003
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 13/02) se v 3. členu spremeni
tako, da se glasi:
»3. člen
Proračun Občine Gorenja vas – Poljane se določa v
naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov

I.
70

71

72

73

v tisoč SIT
Proračun leta 2003

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.056,347.000
Tekoči prihodki (70+71)
470,405.000
Davčni prihodki
342,765.000
700 Davki na dohodek in dobiček
260,549.000
703 Davki na premoženje
46,816.000
704 Domači davki na blago in storitve 35,400.000
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
127,640.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
34,040.000
711 Takse in pristojbine
3,500.000
712 Denarne kazni
150.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
40,750.000
714 Drugi nedavčni prihodki
49,200.000
Kapitalski prihodki
42,200.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
200.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
42,000.000
Prejete donacije
70,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 70,000.000
731 Prejete donacije iz tujine
–

42
43
III.

Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
Proračunski presežek (I.-II)
(proračunski primanjkljaj)

Proračun leta 2003

473,742.000
473,742.000
1.172,932.202
197,012.739
50,576.000
7,300.000
127,336.739
500.000
11,300.000
331,415.676
16,004.000
185,150.000
21,579.676
108,682.000
–
527,143.571
527,143.571
117,360.216
117,360.216
–116,585.202

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
1,854.056
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
1,854.056
750 Prejeta vračila danih posojil
1,854.056
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
20,000.000
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
20,000.000
440 Dana posojila
2,000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
18,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV. – V.)
–18,145.944
VII. Skupni presežek – primanjkljaj
–134,731.146
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
IX. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Stanje sredstev na računih
preteklega leta
XII. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI)

–
–
–
–
–
–
134,731.146
–

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del
občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
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Št. 0200-400-12/03
Gorenja vas, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

5227.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Gorenja vas – Poljane v
obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 57.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93)
je župan Občine Gorenja vas – Poljane sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Gorenja vas – Poljane v obdobju
od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gorenja vas – Poljane
za leto 2004 se začasno nadaljuje financiranje tistih nalog
občinskega proračuna, ki so bile opredeljene v odloku o
spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.
4. člen
Sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od
1. 1. 2004 dalje.
Gorenja vas, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

5228.

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Gorenja vas – Poljane

Na podlagi odloka o proračunu Občine Gorenja vas –
Poljane za leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane
(UVG, št. 22/99 in 80/01) je občinski svet na 8. redni seji
dne 13. 11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Gorenja vas – Poljane
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1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za
dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju:
sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: MKČN) v Občini Gorenja vas – Poljane.
2. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 100
PE, in sicer na območjih, ki so določene s programom
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini
Gorenja vas – Poljane.
Sredstva se lahko izjemoma namenjajo tudi za izgradnjo malih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih vod.
3. člen
Sredstva za izgradnjo MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z
odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na
osnovi sprejetega proračuna Občine Gorenja vas – Poljane
objavi župan Občine Gorenja vas – Poljane.
4. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki
(fizične osebe) stanovanjskih objektov, in sicer še posebej v
primeru povezovanja večih stanovanjskih objektov pri skupnih MKČN.
Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki in mala podjetja s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Gorenja
vas – Poljane, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih
objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo
in čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami.
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati zahtevam iz
uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02),
– na osnovi ustreznega upravnega dovoljenja za poseg
v prostor mora biti opravljen tehnični prevzem,
– na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in
vzdrževalna dela MKČN,
– zagotovljen mora biti nadzor nad delovanjem MKČN,
in sicer letnega monitoringa odpadnih vod s sklenitvijo pogodbe s pooblaščeno organizacijo,
– iztok prečiščene vode se izvede na način, ki najmanj
obremenjuje okolje, po možnosti je recipient hudourniški
vodotok z ustreznim pretokom.
6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika, ki se objavi na krajevno običajen način, vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.
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7. člen
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor za
MKČN,
– osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta,
ipd.) in podatki o izvajalcu čiščenja MKČN,
– zapisnik o izvedenem tehničnem prevzemu MKČN,
ki ga opravita izvajalec čiščenja MKČN in predstavnik občine (režijski obrat),
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije
plačanih računov).
Upravičenec iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika mora k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi:
– priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni
register, če je vlagatelj pravna oseba.
8. člen
Sredstva se dodeljujejo praviloma dvakrat letno oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za
tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo v odvisnosti od kapacitete novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 35.000 SIT na
PE.
Upravičenost do sredstev ugotavlja in predlaga pristojna občinska strokovna služba (režijski obrat), lahko pa tudi
druga oseba, pooblaščena s strani župana.
9. člen
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja
(upravičenca), in sicer po potrditvi zapisnika o ogledu in
izvedenem tehničnem prevzemu MKČN na Odboru za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen,
mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0200-901-13/03
Gorenja vas, dne 13. novembra 2003.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

LJUBNO
5229.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat«

Na podlagi 49.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 –
sklep US, 87/01, 16/02 – sklep US in 51/02), 16. člena
statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) in 19. člena pravilnika o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 6/99) je Občinski svet
občine Ljubno na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat«
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za
območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
2. člen
Ustanoviteljice so:
– Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji,
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji
Grad,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo
njihovi župani.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani, s
katero podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do
inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja,
način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in
drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo
inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s
trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa
Sa–Še.
4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega
nadzorstva ter občinskega redarstva na področjih, ki jih
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se
opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev
občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz tretjega
odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni
inšpekcijski pregled ter kot izredni na podlagi obvestila občinske uprave.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v
imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati
po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede
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splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po
skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat,
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela
in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno
in učinkovito delo.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju
delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice
zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za
posamezno občino ustanoviteljico.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne
občine do števila prebivalcev občin ustanoviteljic.
10. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega
odloka.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da naloge inšpektorata prevzame inšpekcijska služba Mestne občine Velenje.
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za delo inšpektorata. Ostale občine ustanoviteljice zagotavljajo del
sredstev na podlagi obsega del skladno z dogovorom iz
tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom v posamezni občini skladno
z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 002-06/03-02
Ljubno, dne 10. julija 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.
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MISLINJA

5230.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/9495, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US
in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 20. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 115/00) je Občinski svet občine Mislinje na 10.
seji dne 27. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 45/03) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 649,805.998
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
344,437.141
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
288,950.503
700 Davek na dohodek in dobiček
235,929.000
703 Davki na premoženje
17,767.640
704 Domači davki na blago in storitve 35,253.863
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+714)
55,486.638
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
43,049.638
711 Takse in pristojbine
2,157.000
712 Denarne kazni
30.000
713 Prihodki prodaje blaga in storitev
600.000
714 Drugi nedavčni prihodki
9,650.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 10,347.100
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
1,800.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
8,547.100
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
295,021.757
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančni institucij
295,021.757
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
680,746.710
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
139,622.615
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
24,600.020
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,800.000
402 Izdatki za blago in storitve
106,128.005
403 Plačila domačih obresti
94.590
409 Sredstva, izločena v rezerve
5,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+414)
177,298.415
410 Subvencije
5,644.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
75,376.970
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Konto

42
43
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Proračun leta 2003

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
25,973.143
413 Drugi tekoči domači transferi
70,304.302
INVESTICIJSKI ODHODKI
338,615.680
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
338,615.680
INVESTICIJSKI TRANSFERI
25,210.000

430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)

–30,940.712

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
500.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
500.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
250.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
250.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
250.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
–
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
400.000
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–31,090.712
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VII.)
–400.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
30,940.712
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2002
Mislinja, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

5231.

Pravilnik za vrednotenje programov športa v
javnem interesu v Občini Mislinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Mislinja s tem pravilnikom predpisuje pogoje,
merila in postopke za delitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športa v javnem interesu v Občini Mislinja ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.
2. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
1. vsebinah:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informatika in založništvo v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in
razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
3. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih
in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot je razvidno v merilih za izračun vrednosti
programov.
Vrednost točke se določi vsako leto, glede na razpoložljiva sredstva.
Osnovni elementi za opredelitev sofinanciranja letnega
programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure dela strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
Vsebine
4. člen
Vsebina in obseg programov v javnem interesu, merila
za vrednotenje športnih programov in razvrstitev športnih
panog v razrede športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
II. ŠPORT V JAVNEM INTERESU
Izvajalci programov športa

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine
Mislinja na 10. seji dne 27. 11. 2003 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov športa v javnem
interesu v Občini Mislinja

5. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
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– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti na področju športa in so splošno koristne in neprofitne.
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III. ŠPORTNI OBJEKTI
Športni objekti v lasti Občine Mislinja

Pogoji za pridobitev sredstev
6. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov v javnem
interesu imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju in za občane Občine Mislinja,
– da imajo sedež v Občini Mislinja,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (razen zavodov na področju vzgoje in izobraževanja),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen če kandidirajo za sredstva za
enkratne akcije,
– da so registrirani najmanj eno leto.
7. člen
Prednost pri sofinanciranju programov športa v javnem
interesu imajo pod enakimi pogoji neprofitna športna društva, ki delujejo v javnem interesu in njihova združenja.
Postopek pridobitve sredstev
8. člen
Za izbor izvajalcev programov športa v javnem interesu, občina ali od nje pooblaščena institucija (izvajalec razpisa), vsako leto objavi javni razpis.
Javni razpis se objavi v zadnjem četrtletju za naslednje
leto, v Uradnem listu RS in na oglasni deski Občine Mislinja.
9. člen
Vloga mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji
določenimi v javnem razpisu.
Nepravočasno prispele vloge se ne upoštevajo, vlagatelja nepopolne vloge pa izvajalec razpisa pozove, da v roku
5 dni, dopolni vlogo.
10. člen
Izvajalec javnega razpisa opravi pregled prijav in v skladu z določili tega pravilnika pripravi predloge. Predlog izbora izvajalcev oceni Komisija za šport, potrdi pa Občinski
svet občine Mislinja, oziroma za to pooblaščeni organ Občinskega sveta občine Mislinja.
11. člen
Izvajalec razpisa z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o
sofinanciranju programov, izbranih na podlagi javnega razpisa, v katerih se določi:
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz lokalnega proračuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad izvajanjem programov in namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec nenamensko porabljena
in neporabljena sredstva vrniti v proračun.

12. člen
Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini
Mislinja, v naslednjem vrstnem redu:
– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– interesna dejavnost otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– rekreativni šport in šport invalidov.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih terminov društva-klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.
13. člen
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in
površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim
osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in
vzgojno- izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Občino Mislinja upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov
ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v
pogodbi opredeljenih obveznosti.
14. člen
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor,
spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti
nižja od cene najema za namen športa.
Za oblikovano ceno mora upravljavec pridobiti soglasje
Občine Mislinja.
15. člen
Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in
površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.
Športni objekti v lasti društev ali njihovih zvez
in zasebnikov
16. člen
Uporabnikom športnih objektov in površin občinskega
pomena, v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov, se
sofinancira najemnina za izvedbo programov športa v javnem interesu v skladu z določili tega pravilnika.
Gradnja in posodabljanje športnih objektov
17. člen
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodobitve javnih športnih objektov.
18. člen
Sredstva za gradnjo ali posodobitev športnih objektov
in opreme lahko pridobi tudi zasebnik ali društvo, če je
objekt namenjen izvajanju programov športa v javnem interesu, ki ga v javnih objektih ni možno izvajati.
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IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAMENSKE PORABE
SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
19. člen
Porabniki javnih sredstev so dolžni sredstva, uporabiti
namensko in racionalno, za izvedbo dogovorjenih programov.
Občina Mislinja ali od nje pooblaščena institucija
spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega
programa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi
sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
20. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev, se prejemniku sofinanciranje prekine, že prejeta sredstva pa je dolžan
vrniti.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 30/97).
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
Št. 64000-0007/2003
Mislinja, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

Vsebina in obseg programov športa v javnem interesu
v Občini Mislinja
1. Športna vzgoja otrok mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
– programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 60 ur programa na skupino 20
otrok,
– Zlati sonček, Krpan in Ciciban planinec: sofinancira
se gradivo, ki je del programa in ga dobi vsak otrok, dodatno gradivo za izvajalce, propagandna dejavnost, diplome
medalje in priznanja,
– Naučimo se plavati: sofinancira se strokovni kader in
najem objekta za 10 ur programa na skupino 10 otrok;
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– programi redne vadbe – interesna dejavnost: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok,
– programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader,
– Zlati sonček in Krpan: sofinancira se gradivo, ki je
del programa in ga dobi vsak otrok, dodatno gradivo za

Uradni list Republike Slovenije
izvajalce, propagandna dejavnost, diplome medalje in priznanja,
– Naučimo se plavati: sofinancira se najem objekta za
20 ur programa na skupino 10 otrok;
1.3. Športna vzgoja mladine
– programi redne vadbe – interesna dejavnost: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino 20 otrok,
– programi v počitnicah: sofinancira se strokovni kader;
1.4. Šolska športna tekmovanja
Sofinancira se izpeljava osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj, promocijsko gradivo in dejavnosti ter materialni stroški, za tekmovanja na občinskem in višjem nivoju:
– diplome in medalje,
– stroški izvedbe tekmovanja (sodniki, zdravniška služba, obdelava podatkov…),
– prevoz za tekmovanja organizirana izven Občine Mislinja;
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Programi športa nadarjenih otrok in mladine so razdeljeni v več stopenj. Obseg in vsebina programa sta prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in mladih in športni zvrsti. Osnova za izračun je kot sledi:
– vadba v izbrani športni panogi:
– do 10 let starosti – sofinancira se strokovni kader
in najem objekta za 240 ur programa na skupino 15 otrok,
stroški meritev, spremljanja treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
– do 12 let starosti (mlajši dečki-deklice) – sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 240 do 400 ur
programa na skupino 15 otrok, stroški meritev, spremljanja
treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
– do 15 let starosti (starejši dečki-deklice) – sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 300 do 800 ur
programa na skupino do 15 otrok, stroški meritev, spremljanja treniranosti in nezgodnega zavarovanja,
– do 19 let starosti sofinancira se strokovni kader in
najem objekta za 400 do 1100 ur programa na skupino 15
otrok;
1.5.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v programe
športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe športa za nadarjene otroke in mladino, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani
Nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike po kategorizaciji OK-ZŠZ,
– da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na tretji stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze,
– da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna
tekmovanja, članska ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji
tekmovalnega sistema panožne športne zveze.
Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec
razpisa v sodelovanju s komisijo za šport.
1.6. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
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– programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri
je največ 10 otrok.
2. Športna rekreacija
– programi redne vadbe: sofinancira se najem objekta
za 80 ur programa na skupino 20 udeležencev, za socialno
in zdravstveno ogrožene ter starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader,
– rekreacijska liga: sofinancira se propagandni material in organizacija, sodniški stroški in najem objekta (pokriti)
za izvedbo rekreativnih ligaških tekmovanj.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, program športne rekreacije pa ne
zadovoljuje njihovih potreb.
– programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta na skupino 15 udeležencev. Osnova
za izračun je 320 ur programa.
Vrednost programa se korigira, glede na razvrstitev
športov v razrede. Individualnim športom, ki so vključeni v
ekipna tekmovanja, se prizna dodatek (tabela 2 in 3).
3.1.1. Pogoji za uvrstitev športne panoge v program
kakovostnega športa
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe kakovostnega športa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani
Nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze,
– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike državnega razreda po kategorizaciji
OK-ZŠZ,
– da v kolektivnih športnih panogah članska ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. ali II. liga),
– da v individualnih športnih panogah, ki imajo ekipna
tekmovanja, članska ekipa tekmuje na prvi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. liga).
Ustreznost izvajalca in obseg programa določi izvajalec
razpisa v sodelovanju s komisijo za šport.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega
razreda.
– programi redne vadbe – ekipni in individualni športi:
sofinancira se najem objekta za največ 1200 ur programa
na ekipo, oziroma posameznika,
– redna tekmovanja: sofinancira se strošek udeležbe v
sistemu mednarodnega tekmovanja.
4.1.1. Pogoji za uvrstitev športne panoge v program
vrhunskega športa
Izvajalec lahko kandidira za sredstva za programe vrhunskega športa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da izvajalec programa izvaja program za vse starostne skupine (piramida), oziroma ima urejeno vertikalno prehodnost napredovanja,
– da ima urejeno evidenco članov, potrjeno s strani
Nacionalne panožne zveze,
– da v vseh starostnih skupinah za katere je organizirano, sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne
zveze,
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– da ima v individualnih športnih panogah kategorizirane posameznike perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po kategorizaciji OK-ZŠZ,
– da imajo v kolektivnih športnih panogah člani ekipe
status kategoriziranega športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
5. Kategorizirani posamezniki
Izvajalec programov športa je upravičen do sredstev za
program na podlagi števila kategoriziranih športnikov.
– kategorizirani posamezniki: iz sredstev namenjenih
za kategorizirane posameznike po predvideni lestvici (tabela 4).
6. Šport invalidov
– programi redne vadbe: sofinancira se strokovni kader in najem objekta za 80 ur programa na skupino 10
udeležencev,
– tekmovanja sofinancira se sodelovanje na tekmovanjih invalidov izven občine.
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Za sredstva lahko kandidirajo izvajalci programov športa v javnem interesu, ki izvajajo programe v opredeljene s
tem pravilnikom. Izvajalec, ki kandidira za sredstva mora
imeti s kandidatom sklenjeno pogodbo, v kateri se kandidat
zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj dve leti
deloval na področju za katerega se izobražuje, usposablja
ali izpopolnjuje.
– usposabljanje in izpopolnjevanje: sofinancira se do
2/3 dejanske kotizacije, za osnovne programe, ter do 1/2
kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za sodnike,
– za redni študij na Fakulteti za šport se sofinancira do
1/3 stroškov programov izven sedeža fakultete.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec, ki je pridobil sredstva posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju – izpopolnjevanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
8. Razvojno raziskovalna dejavnost
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo
projekti, katerih raziskave in prenos spoznanj v prakso, vplivajo na izboljšanje položaja športa v Občini Mislinja.
9. Informatika na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu.
Iz sredstev lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
10. Založništvo na področju športa
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih občasnih publikacij vezanih na šport, kot npr.
revije, zborniki, strokovna dela, literatura namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje v športne dejavnosti idr.
11. Športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira športne prireditve
opredeljene v skladu s 52. členom Zakona o športu ter
prireditve, ki imajo namen pospeševanje motivacije za šport,
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem na lokalni in širši ravni.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo športne
prireditve in tekmovanja ki:
– so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– so odmevne v širšem prostoru,
– na katerih nastopajo mednarodno uveljavljeni športniki,
– niso sestavni del rednih tekmovalnih programov,
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– večajo motivacijo za šport in športno aktivnost,
– imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in
turizem,
– potekajo na območju Občine Mislinja,
– nimajo tržnega pomena.
Sofinancira se najem objekta oziroma športnih površin, propagandni material in drugi stroški. Udeležencem
športno rekreativnih prireditev, ki so evidentirane v državnih
oziroma meddržavnih koledarjih športnih prireditev, se lahko sofinancirajo potni stroški na prireditev, pod pogojem, da
nastopajo v uradnem športnem dresu oziroma z vidno oznako Občine Mislinja.
11.1. Mednarodna dejavnost
Obsega sodelovanje s Slovenci v zamejstvu, sosednjimi ter drugimi državami ali posameznimi mesti izven Slovenije.
Sofinancirajo se športne prireditve in tekmovanja pod
pogojem da:
– športniki nastopajo kot predstavniki občine.
11.2. Priznanja v športu
Opredeljuje “Pravilnik o podeljevanju priznanja »športnik leta« v Občini Mislinja«.
12. Delovanje občinskih športnih zvez, zavodov za
šport in zavodov povezanih s športom.
Sofinancira se osnovni materialni stroški in dohodki
zaposlenih v zvezi, ki združuje športna društva na občinski
ravni.
13. Merila za izračun vrednosti programov in korektivi
13.1. Razvrstitev športnih panog v skupine
V skupini A so individualne in kolektivne športne panoge, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega
prvaka.
V skupini B so miselne športne igre (bridge, go, šah) in
neolimpijski športi.
Tabela 1 Korektiv glede na vrsto športa
0,5

13.1.1. Vrednotenje na podlagi razvrstitve športov v
razrede
Športe razvrstimo v 5 razredov, na podlagi kazalca
razširjenosti.
Kot kazalec razširjenosti športne panoge, se uporablja
razvrstitev nacionalnih panožnih športnih zvez v razrede Ministrstva za šolstvo znanost in šport, ki je opredeljen s številom športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka, mednarodno razširjenostjo in uspešnostjo.
Kot drug kazalec se uporablja predlog komisije za
šport, ki v skladu s kriteriji, ki odražajo položaj športne
panoge na lokalni ravni, športe razvrsti v pet (5) razredov.
V kolikor komisija za šport ne posreduje predloga o
razvrstitvi športov, se uporablja samo kazalec razširjenosti
športa na državni ravni.
Tabela 2 Korektiv glede na kazalce razširjenosti

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

Tabela 3
Razred panoge

Individualni šport ekipna tekmovanja
dodatek

1
2
3
4

0,5
0,25
0,13
0

Korektivi tabele 2 in 3 se nanašajo na število ur programa in veljajo za programe kakovostnega in vrhunskega šport.
13.1.2. Sofinanciranje na podlagi števila kategoriziranih športnikov
V okviru sredstev za šport, je opredeljen del sredstev
namenjen kategoriziranim športnikom. Sredstva pridobi klub
– društvo, katerega član je kategorizirani posameznik in so
namenjena izključno za izboljšanje pogojev treninga kategoriziranega posameznika.
Tabela 4 Delitev sredstev za kategorizirane posameznike
Kategorizacija

Individualni šport

mladinski razred
državni razred
perspektivni razred
mednarodni razred
svetovni razred

Skupaj

Razred

Korekcijski faktor

točk

panoge

skupina A skupina B

14–15
11–13
8–10
5–7
0–4

1
2
3
4
5

2
1,75
1,5
1,25
1

1,5
1,25
1
0,75
0,5

Kolektivni šport

10
10
15
25
50

Kategorizacija

Miselne igre in neolimpijski športi

Razred NPŠZ Predlog
MŠZŠ
komisije
(št. točk)
(št. točk)

Individualnim športnim panogam, ki hkrati tekmujejo v
ekipnem tekmovalnem sistemu panožne zveze, se sredstva
za prostor in strokovno delo povečajo za dodatek po tabeli
3, izračunan od izhodiščne vrednosti.

1
1
1,5
2,5
5
Miselni šport

mednarodni razred
velemojstrski razred
supervelemojstrski razred

1,5
2,5
5

13.1.3. Vrednotenje uspešnosti
V kolektivnih športih s športnimi igrami se dosežki klubov v igralnem sistemu na evropskem ali svetovnem nivoju,
ovrednoti s številom točk iz tabele 5.
Tabela 5 Vrednotenje uspešnosti v kolektivnih športih
Razred NPŠZ MŠZŠ

1.
članska
mladinska
mlajša
2.
članska
mladinska
mlajša
3.
članska
mladinska
mlajša

MED 8
5000
3500
2000

MED 4
7500
6000
3500

FINALE
10000
7500
5000

3500
2000
1000

6000
3500
2000

7500
6000
3000

2000
1000
500

3500
2500
1000

6000
4000
2000

V individualnih športih, ter za posameznike ekipnih
športov, ki so člani državnih reprezentanc, se osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah evropskem
prvenstvu ali olimpijskih dnevih mladih (EYOF) ovrednoti s
številom točk na posameznika, iz naslednje preglednice:
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Tabela 6 Vrednotenje uspešnosti v individualnih
športih
Razred NPŠZ

Svetovno prvenstvo – olimpijske igre -EYOF

1
Člani(-ce)
mladinci(-ke)
mlajši
2
Člani(-ce)
mladinci(-ke)
mlajši
3
Člani(-ce)
mladinci(-ke)
mlajši

1. mesto
5000
3500
2000

2. mesto
4000
3000
1500

3. mesto
3000
2500
1000

Evropsko prvenstvo

1. mesto
3000
2000
1000

2. mesto
2500
1500
750

3. mesto
2000
1000
500

3000
2000
1000

2500
1500
750

2000
1000
500

2000
1000
750

1500
750
500

1000
500
250

2000
1000
750

1500
750
600

1000
500
450

1000
750
500

750
600
400

500
450
300

13.1.4. Izračun vrednoti programov – tabela
Tabela 7 Tabela za izračun vrednosti programov športa v
javnem interesu
Program
trajanje programa
št. udel. v skupini

ŠPORT OTROK IN MLADINE
interesna športna vadba
v izbrani športni panogi
do 6 leta
60-ur, 20/sk
do 15 leta
80-ur, 20/sk
do 19 leta
80-ur, 20/sk
s posebnimi potrebami
80 ur,10/sk
program nadarjenih otro
in mladine
do 10 leta
240-ur, 15/sk
do 12 leta
240-400 ur, 15/sk
do 15 leta
300-800 ur, 15/sk
do 15 leta
300-800 ur, 15/sk
do 19 leta
400-1100 ur, 15/sk
programi v počitnicah
ŠPORTNA REKREACIJA
programi redne vadbe
80-ur, 20/sk
planinci
pohod, 15/sk
rekreacijska liga
KAKOVOSTNI ŠPORT
kolektivni športi
320-ur, 15/sk
individualni športi
320-ur, 15/sk
VRHUNSKI ŠPORT
kolektivni športi
1200-ur, ekipa (15)
sistem mednarodnega
tekmovanja
prostor, sodniki, prevoz
individualni športi
1200-ur, 15/sk
sistem mednarodnega
tekmovanja
prostor, sodniki, prevoz
ŠPORT INVALIDOV
programi redne vadbe
80-ur, 10/sk
tekmovanja
prostor, sodniki, prevoz

Strokovni kader
Izobrazba FŠ
Usposobljen

Objekti
Funkc. stroški
Zaprti – odprti Propagandni
Sodnik
material

1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup

1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup
1,5/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup
1/ura/skup

1,5/ura/skup

1/ura/skup
5/poh

1/ura/skup
3/tekm

Drugo

2/udel
4/udel
4/udel
4/udel
6/udel

20 3/tekm

1,5/ura/skup
1,5/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup

1/ura/skup
1/ura/skup

5/udel
5/udel

2/ura/skup

1,5/ura/skup

1/ura/skup

10/udel

2/ura/skup

1,5/ura/skup

1/ura/skup

30/tekm
10/udel
25/tekm

1,5/ura/skup

1/ura/skup

1/ura/skup
15/udel

Stran

16246 / Št. 121 / 8. 12. 2003
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5232.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 423-09-4921/2001
Novo mesto, dne 27. novembra 2003.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02) v povezavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/94, 32/85, 33/89 in Uradni list
RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 16. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
70/99, 21/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 27. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine
Novo mesto za leto 2004:
– za stanovanja, stanovanjske in počitniške
hiše in garaže zasebnih lastnikov
0.04072 SIT/m2
– za objekte družbene dejavnosti
0.02582 SIT/m2
za poslovne površine
0.05163 SIT/m2
– nezazidana stavbna zemljišča namenjena
za izgradnjo poslovnih površin
0.07744 SIT/m2
– za nezazidana stavbna zemljišča namenjena
stanovanjski pozidavi
0.01458 SIT/m2
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča 0.00973 SIT/m2
za nezasedene stanovanjske površine
v ožjem in vplivnem območju
mestnega jedra
0,12216 SIT/m2
– za nezasedene poslovne površine
v ožjem in vplivnem območju
mestnega jedra
0,15489 SIT/m2
– za zasedene stanovanjske površine
v ožjem območju mestnega jedra
0,02647 SIT/m2
– za zasedene poslovne površine
v ožjem območju mestnega jedra
0,03356 SIT/m2
Za določitev ožjega in vplivnega območja mestnega
jedra se uporabljajo določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91).
II
V I. točki določena vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 se uporablja za odmero nadomestila pravnim in fizičnim osebam in
se med letom ne spreminja.
III
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
IV
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002 št. 423-09-4912/2001-1200
(Uradni list RS, št. 100/01).

Župan
Mestne občina Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

5233.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in Odloka o
komunalnih taksah v občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
44/02), je župan Mestne občine Novo mesto dne 18. 11.
2003 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
v Mestni občini Novo mesto
1
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2004
znaša 9,47 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 423-04-21/2003
Novo mesto, dne 18. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PIVKA
5234.

Sklep o javni razgrnitvi predloga ZN P1 S
11-motel, ter predloga sprememb in dopolnitev
UN Center, Pivka

Na podlagi 31., 32. in 34. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), in 30. člena
statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in
24/01) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga ZN P1 S 11-motel, ter
predloga sprememb in dopolnitev UN Center,
Pivka
1
S sklepom se odreja ponovna javna razgrnitev predloga ZN P1 S 11-motel, ter javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev UN Center, Pivka, po skrajšanem postopku, ki ju je izdelal Isan d.o.o, Dekani, v decembru
2003.
2
Predloga iz 1. točke tega sklepa bosta razgrnjena v
prostorih Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, 15 dni od
dne 15. 12. 2003.

Uradni list Republike Slovenije
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3
Občani in pravne osebe lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali jih pošljejo
Občini Pivka.

81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03,
32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03,
90/03, 93/03, 98/03, 104/03 in 109/03) se v 1. členu
spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih
oznak 2710 00 27, 2710 00 29 in 2710 00 32 ter za
plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih
oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in
znaša za:

4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.

1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) do manj kot 98

93.310 tolarjev

1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) 98 ali več

93.310 tolarjev

2.1. plinsko olje za pogonski namen
2.2. plinsko olje za ogrevanje

74.713 tolarjev
11.250 tolarjev.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
in sicer 17. 12. 2003, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Pivka.
Javnost bo o tem obveščena na krajevno običajen način.

Št. 3505-01/01, 3505-01/03
Pivka, dne 5. decembra 2003.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.

VLADA
5235.

Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in
5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine
za mineralna olja in plin

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega
bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki
jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-31
Ljubljana, dne 8. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0172
Vlada Republike Slovenije

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01,

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

ČRNOMELJ

5212. Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-B)
5213. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (ZST-J)
5214. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS304-B)
5215. Odlok o dopolnitvah odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2003 in 2004 (OdPDFSP0304-B)

16185
16186
16187

16188

16189
16247

MINISTRSTVA
5217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
5218. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
5219. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za izobraževanje Andrej Jesenek Tellis

16229

16232

5227. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane v obdobju
od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
5228. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Gorenja vas – Poljane

16236

16237

16237

LJUBNO
16193
16210
16223

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5220. Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
5221. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za november 2003

16226

GORENJA VAS – POLJANE
5226. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2003

VLADA
5216. Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom iz
Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike
Slovenije v Evropsko skupnost
5235. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarine za mineralna olja in plin

5223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
5224. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
5225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg

16224

16225

OBČINE

5229. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat«

16238

MISLINJA
5230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2003
5231. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja

16239
16240

NOVO MESTO
5232. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
5233. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Mestni občini Novo mesto

16246
16246

PIVKA

CERKNICA
5222. Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/2779-2/5 Občine Cerknica, ki se nanaša na gozdni rezervat Stevnik

16226

5234. Sklep o javni razgrnitvi predloga ZN P1 S 11motel, ter predloga sprememb in dopolnitev UN
Center, Pivka
a

16246
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