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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1606.

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike
Slovenije in o razpisu predčasnih volitev
v Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 111. člena in prve alineje
prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04,
68/06, 47/13, 47/13) ter na podlagi tretjega odstavka 12. člena,
drugega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena,
tretjega odstavka 15. člena in 16. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/07 – odločba US) izdajam

ODLOK
o razpustitvi Državnega zbora Republike
Slovenije in o razpisu predčasnih volitev
v Državni zbor Republike Slovenije
I
Z 2. junijem 2014 se razpusti Državni zbor Republike
Slovenije.
II
Razpisujejo se predčasne volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije.
III
Predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije bodo v nedeljo, 13. julija 2014.
IV
Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek,
2. junij 2014.
V
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.
Št. 003-01-1/14-5
Ljubljana, dne 1. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Leto XXIV
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1607.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v
postopku kandidiranja na predčasnih volitvah
poslank in poslancev v državni zbor

Na podlagi 3. točke prvega odstavka, 37. člena Zakona o
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1
in 54/07 – odločba US RS) je Državna volilna komisija na
25. seji 28. maja 2014 sprejela

NAVODILO
o obrazcih za dajanje podpore v postopku
kandidiranja na predčasnih volitvah poslank
in poslancev v državni zbor
I.
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obrazcev podpore v postopku kandidiranja na predčasnih volitvah
poslank in poslancev v državni zbor.
(2) Posamezna opravila v postopku določanja liste kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju: kandidatov) za predčasne
volitve poslank in poslancev (v nadaljevanju: poslancev) v
državni zbor, se opravijo na obrazcih, ki so predpisani s tem
navodilom in so njegov sestavni del.
II.
(1) Za dajanje podpore listi kandidatov se določita naslednja obrazca:
Obrazec PV DZ-1:

Podpora, ki jo da volivka ali volivec (v
nadaljevanju: volivec) listi kandidatov za
volitve poslancev v državni zbor.
Obrazec PV DZ-2 Podpora, ki jo da poslanec v Državnem
zboru Republike Slovenije listi kandidatov
politične stranke za volitve poslancev v
državni zbor.
(2) Za dajanje podpore kandidaturi za volitve poslanca –
predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
se določi naslednji obrazec:
Obrazec PV DZ-3

Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za
volitve poslancev v državni zbor – za
volitve predstavnika italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti.

III.
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti, se enakopravno uporabljata
obrazca PV DZ-1 oziroma PV DZ-3 v dvojezični slovensko –
italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko – madžarski
različici.
IV.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije lahko
izrazi podporo na obrazcu PV DZ-2 tudi v dvojezični različici
obrazca, in sicer v slovensko – italijanski različici oziroma slovensko – madžarski različici.
V.
Obrazci v tiskani obliki, ki so na razpolago na sedežih
organov pred katerimi mora volivec podpisati obrazec, so brezplačni.
VI.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-34/2014-1
Ljubljana, dne 28. maja 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

39 / 1. 6. 2014 /

Stran

4239

PODPORA

listi kandidatov in kandidatk za predčasne volitve v Državni zbor
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
predlagatelju liste kandidatov in kandidatk.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o volivcu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Dajem svojo podporo listi kandidatov in kandidatk za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije,
ki bodo dne:
Datum volitev:

Datum:

Podpis:

Izpolni upravna enota
Obrazec je bil dne:

podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko
Podpis:

.
Žig:

Obr.pv dz-1

Stran
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PODPORA POSLANCA ∕ POSLANKE

listi kandidatov in kandidatk politične stranke
za predčasne volitve v Državni zbor
Obrazec oddate predlagatelju liste kandidatov in
kandidatk.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o poslancu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Občina:

Kraj rojstva:

Poslanka ⁄ poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dajem svojo podporo listi kandidatov in kandidatk politične-ih
strank ⁄ e za za predčasne volitve v Državni zbor, ki bodo dne:
Datum volitev:

Datum:

Podpis:

Izpolni Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS
Obrazec je dne:

potrdila Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS

in vpisala v seznam potrjenih obrazcev podpore pod zaporedno številko
Podpis:

.

Žig:

Obr.pv dz-2
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PODPORA

kandidaturi za poslanca Državnega zbora - predstavnika
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate
predlagatelju liste kandidatov in kandidatk.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Podatki o volivcu

Naslov stalnega bivališča:

Ime:

Ulica in hišna številka:

Priimek:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

Dajem svojo podporo kandidaturi za volitve poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti, za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo dne:
Datum volitev:

Datum:

Podpis:

Izpolni upravna enota
Obrazec je bil dne:

podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko
Podpis:

.
Žig:

Obr.pv dz-3

Stran
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OBČINE
KOMEN
1608.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Komen

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10)
ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine
Komen na 26. seji dne 21. 5. 2014 sprejel

10. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 007-3/2014
Komen, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Komen
1. člen
V Statutu Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) se v
22. členu črta drugi, tretji in četrti odstavek.
2. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana
ureja zakon.«
3. člen
V celotnem besedilu 44. člena se besedna zveza »predlog poročila« zamenja z besedno zvezo »osnutek poročila«.
4. člen
V celotnem besedilu 45. člena se besedna zveza »predlog poročila« nadomesti z besedno zvezo »osnutek poročila«.
Drugi stavek prvega odstavka 45. člena se spremeni
tako, da se glasi »Nadzorovana oseba v roku petnajstih dni
od prejema osnutka poročila odgovori na posamezne navedbe
(odzivno poročilo).«
V celotnem besedilu 45. člena se beseda »ugovor« nadomesti z besedno zvezo »odzivno poročilo«.
V celotnem besedilu 45. člena se besedna zveza »poročilo o nadzoru« nadomesti z besedno zvezo »poročilo s
priporočili in predlogi«.
5. člen
Prvi stavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom, ki določa obvezne
sestavine poročila nadzornega odbora.«
6. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in
strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.«
7. člen
V tretjem odstavku 66. člena se število 10 nadomesti s
številom 5.
8. člen
Drugi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
vaški skupnosti oziroma v posameznem naselju pa na zahtevo
najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti oziroma naselju.«
9. člen
V drugem stavku prvega odstavka 112. člena se beseda
»župan« nadomesti z besedo »občinski svet«.

1609.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Komen

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10)
ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine
Komen na 26. seji dne 21. 5. 2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Komen
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 80/09) se črta četrti odstavek 45. člena.
2. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 85. člena.
3. člen
Besedilo 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bil statut, poslovnik sveta, odlok ali drug občinski
splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno
spremenjen ali je nepregleden, lahko predlagatelj predlaga
občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila,
ki ga pripravi statutarno pravna komisija.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez
razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«
4. člen
Za 98. členom se doda naslov 9. podpoglavja »Postopek
za sprejem prostorskih aktov«.
5. člen
Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za sprejem prostorskih aktov občine je določen z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.«
6. člen
Besedilo 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odstop člana občinskega sveta in župana ureja zakon.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora, ter drugi imenovani, ki
podajo pisno izjavo o odstopu Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja
članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Občinski
svet odloči s sklepom.«

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Komen
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo
veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-2/2014
Komen, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

1610.

Št.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

Št. 032-6/14
Komen, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

74

700 Davki na dohodek in dobiček

2.018.041

37.402
413.144

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.

269.438

711 Takse in pristojbine

1.952

712 Globe in denarne kazni

5.545

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

6.290

KAPITALSKI PRIHODKI

129.919
21.532
447
21.085

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

666.889

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofin. instit.

191.125

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev proračuna EU

475.764

40

TEKOČI ODHODKI

3.679.086
600.201

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

99.452

401 Prispevki delodajalcev
za soc. varnost

15.449

402 Izdatki za blago in storitve

41

107.584

NEDAVČNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet
Občine Križevci na 25. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Križevci za leto 2013.

2.163.027

II.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2013

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2013

DAVČNI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premož.

KRIŽEVCI
1611.

2.576.171

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

Proračun leta

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

714 Drugi nedavčni prihodki
72

V EUR

3.264.592

704 Domači davki na blago in storitve

1.
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1382/5, k.o. Tomačevica, v izmeri 33 m2, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo: javno dobro v lasti Občine Komen, ne služi več vpisanemu
namenu, zato se status javnega dobra ukine.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4243

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le ta pošlje pristojnemu
sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra
postane parc. št. 1382/5, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

Stran

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2013 znašajo:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. in 101. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na
26. redni seji dne 26. 5. 2014 sprejel
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478.453

403 Plačila domačih obresti

5.847

409 Rezerve

1.000

TEKOČI TRANSFERI

1.208.670

410 Subvencije

236.971

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

709.423

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

91.012

Stran
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43
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171.264

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.700.315

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.700.315

INVESTICIJSKI TRANSFERI

169.900

431 Investi.transf. prav. in fiz. osebam,
ki niso prorač. uporab.

88.982

432 Investic. transf.proračunskim
Uporabnikom

80.918

III.

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–414.494

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,
10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-25/2014-165
Križevci pri Ljutomeru, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1612.

Sklep Občinskega sveta Občine Križevci
o imenovanju namestnika člana Občinske
volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06 Odl. US: U-I-49/06-30,
46/07 Odl. US: U-I-468/06-14, 54/07 Odl. US: U-I-7/07-22, Up1054/07-24, 60/07, 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 15. člena
Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in
74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji dne
21. 5. 2014 sprejel

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

SKLEP

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV

1. Občinski svet Občine Križevci imenuje Silvestra Lovrenčiča, stanujočega Lukavci 10a, 9242 Križevci pri Ljutomeru, za namestnika člana Občinske volilne komisije za preostanek mandata, do decembra 2014.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

Št. 032-01-25/2014-160
Križevci, dne 21. maja 2014

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

51

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

39.080

55

ODPLAČILA DOLGA

39.080

550 Odplačila domačega dolga

39.080

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–39.080

X.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

414.494

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–453.574

1.056.910

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega
računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in

1613.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02), 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr in 110/13) je Občinski svet Občine Križevci
na 25. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 655/7 in 655/6, obe k.o. Boreci.
2. Navedeni nepremičnini postaneta last Občine Križevci.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-01-25/2014-162
Križevci pri Ljutomeru, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
PUCONCI
1614.

Pravilnik za vrednotenje programov športa
v Občini Puconci

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine
Puconci (Uradno prečiščeno besedilo – UPB (Uradni list RS,
št. 66/07)) je občinski svet na 26. seji dne 22. 5. 2014 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov športa
v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini
Puconci.
2. člen
(javni interes)
Občina v okviru svojih materialnih zmožnosti uresničuje
javni interes v športu na različne načine, predvsem pa na
naslednje:
– da načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte za izvajanje posameznih športnih dejavnosti,
– da zagotavlja sredstva za realizacijo letnega programa
športa v občini,
– da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini.
3. člen
(izvajalci letnega programa športa)
Izvajalci programov športa v Občini Puconci so:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
in klubi za posamezna področja,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
(pogoji za sofinanciranje letnega programa športa)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost kot osnovno
dejavnost, za katero so registrirani vsaj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter sprejet program
dela za izvajanje športne dejavnosti,
– da Občini Puconci redno posredujejo poročila o izvajanju svoje dejavnosti.
Nosilci in izvajalci izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz tega
pravilnika na posebnih obrazcih.

Št.

39 / 1. 6. 2014 /

Stran

4245

5. člen
(upravičene vsebine)
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih
financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine,
ki so vključeni v organizirano vadbo športnih klubov in društev
na področju občine,
– interesna športna dejavnost odraslih, usmerjenih v rekreacijsko in tekmovalno dejavnost,
– kakovostni in vrhunski šport odraslih,
– šport invalidov,
– delovanje športnih društev in drugih asociacij v športu
in izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– investicije v izgradnjo novih športnih objektov in investicijsko vzdrževanje že obstoječih.
Do sofinanciranja so upravičene tiste dejavnosti, ki imajo
organizirano redno vadbeno in tekmovalno dejavnost na področju občine ali širše.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
Sredstva Občine Puconci namenjena za sofinanciranje
letnega programa športa izvajalci pridobijo na podlagi javnega
razpisa, ki se vsako leto posebej objavi v občinskem glasilu in
na spletni strani Občine Puconci. Izvajalec javnega razpisa je
Razvojni zavod Občine Puconci. Postopek pridobitve javnih
sredstev je naslednji:
– objava letnega programa športa in javnega razpisa v
občinskem glasilu,
– prijava izvajalcev športnih programov v skladu z razpisnimi pogoji,
– pregled ustreznosti vlog glede na razpisne pogoje, ocenitev in ovrednotenje prijavljenih programov, v skladu z kriteriji
in merili za vrednotenje programov športa po tem pravilniku, ki
ga opravi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan,
– na osnovi določil iz prejšnje alineje komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev po posameznih programih in ga
posreduje županu,
– na podlagi ustreznosti predloga izda župan sklep o dodelitvi sredstev, ki ga prejmejo posamezni upravičenci,
– po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se s
posameznimi upravičenci sklenejo Pogodbe o sofinanciranju,
ki natančneje opredeljuje: vsebino in obseg programa ter čas
izvajanja programa, obseg sredstev, način financiranja in način
nadzora nad namensko porabo sredstev.
7. člen
(vrste športnih aktivnosti)
Športne aktivnosti se v skladu s tem pravilnikom delijo na
individualne in kolektivne športe, znotraj tega pa naprej:
a) individualni športi:
– perspektivni mladi športniki,
– športniki državnega ranga,
– vrhunski športniki mednarodnega ranga,
– vrhunski športniki svetovnega ranga.
b) kolektivni športi:
– kolektivni športi, kjer klubi tekmujejo v rangu občinskega
tekmovanja,
– kolektivne športne panoge, kjer klubi tekmujejo na rangu
regije,
– kolektivni športi, kjer klubi tekmujejo v rangu državnega
prvenstva.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV ŠPORTA
8. člen
(kriteriji in merila za razvrščanje po rangu)
Kriteriji in merila za uvrščanje športnih programov v sistem sofinanciranja športnih dejavnosti:
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Občina vodi na področju rekreativnega in vrhunskega
športa enotno politiko. Nekatere izmed panog so usmerjene v
športno rekreativno dejavnost, nekatere pa v doseganje kakovostnih in vrhunskih športnih rezultatov v okviru države, pa tudi
v mednarodnem prostoru.
V program športne rekreacije se uvrščajo posamezniki
in športni klubi in društva, ki imajo organizirano redno vadbo
in tekmovalno dejavnost v okviru občinskih in regijskih tekmovalnih sistemih:
– klubi, ki tekmujejo v okviru OZ KMN Občine Puconci in
– klubi, ki tekmuje v sistemu pomurskega ligaškega prvenstva.
V program kakovostnega in vrhunskega športa se uvrščajo športna društva in klubi, ki so vključena v sistem tekmovanja
državne lige.
V program kakovostnega in vrhunskega športa se uvrščajo tudi športniki posamezniki, ki dosegajo po kategorizaciji
Olimpijskega komiteja Slovenije naslednje nazive: športnik
svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, mladinskega in
državnega razreda ne glede na športno panogo. Seznami
športnikov so objavljeni v Obvestilih OKS.
Neodvisno od seznamov v Obvestilih OKS, lahko občina
na predlog Športne zveze, ali posameznega športnega društva
ali kluba določenemu posamezniku podeli status perspektivnega športnika, za katerega veljajo enaka merila in kriteriji za sofinanciranje kot za razred perspektivnega športnika po merilih
OKS. Predlagatelj mora takšen predlog dodatno obrazložiti in
strokovno utemeljiti, odločitev o podelitvi takšnega statusa pa
sprejme odbor pristojen za šport.
9. člen
V primeru, da je posameznik, društvo ali športni klub v
določeni tekmovalni sezoni dosegel rezultat ali uvrstitev, ki
omogoča uvrstitev v višji rang po tem pravilniku, mora o tem
obvestiti odbor, ki je pristojen za šport. Uvrstitev v višji rang se
izvede za naslednje koledarsko leto.
Prav tako mora društvo ali posameznik istemu organu pravočasno posredovati podatke in dejstva, na podlagi katerih je po
tem pravilniku določena uvrstitev v nižji rang; tudi v tem primeru
se uvrstitev v nižji rang izvede za naslednje koledarsko leto.
10. člen
(razvrščanje po redih, kategorijah)
Višina sofinanciranja kategoriziranih športnikov iz prejšnjega člena se izvede na osnovi točkovne lestvice, ki je odvisna od doseženih rezultatov in je naslednja:
športnik svetovnega razreda
150 točk
športnik mednarodnega razreda
130 točk
športnik perspektivnega razreda
100 točk
športnik državnega razreda
80 točk
športnik mladinskega razreda
60 točk.
Vrednost točke znaša največ do 5,00 EUR in se določi za
vsako leto posebej glede na razpoložljiva sredstva in število
vlog.
Tekmovalci, ki so razvrščeni v kategorijo med letom, so
upravičeni do sredstev šele z naslednjim koledarskim letom,
tekmovalec, ki med letom izgubi pravico do razvrstitve v kategorijo, je upravičen le do sorazmernega deleža financiranja
glede na čas vključenosti.
11. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje dejavnosti)
Višina sofinanciranja za športne klube in društva se določi
po naslednjem razrezu:
I. kategorija: klubi, ki tekmujejo v občinski ligi KMN Občine
Puconci
– višina sofinanciranja: 16% skupnih sredstev, ki jih občina namenja za sofinanciranje športnih društev in organizacij
za posamezno koledarsko leto.
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– razdelitev sredstev glede na skupino:
– skupina A prejme 50% skupnega zneska iz prejšnje
alineje,
– skupina B prejme 50% od skupnega zneska iz prejšnje alineje.
Dokončna višina sredstev namenjenih klubom, ki tekmujejo v obeh skupinah, se določi za vsako koledarsko leto
posebej na osnovi prijav na javni razpis za sofinanciranje
programov športa v Občini Puconci.
II. kategorija: klubi, ki tekmujejo v pomurskih tekmovalnih
ligah
– višina sofinanciranja: 18% skupnih sredstev, ki jih občina namenja za sofinanciranje športnih društev in organizacij
za posamezno koledarsko leto.
III. kategorija: klubi in društva, ki so vključeni v tekmovalni sistem na nivoju države:
– višina sofinanciranja:
– ŠK Triglav Predanovci: 23% skupnih sredstev, ki jih
občina namenja za sofinanciranje športnih društev in organizacij za posamezno koledarsko leto,
– namizni tenis: 21,5% skupnih sredstev, ki jih občina
namenja za sofinanciranje športnih društev in organizacij za
posamezno koledarsko leto,
– odbojka: 21.5% skupnih sredstev, ki jih občina namenja za sofinanciranje športnih društev in organizacij za
posamezno koledarsko leto.
Višina sredstev sofinanciranja za posamezni klub ali
društvo se določi za tekoče koledarsko leto na osnovi zgornjih
kriterijev v skladu z dejanskimi podatki za preteklo koledarsko
leto.
12. člen
(sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja
športnih objektov)
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa. Društva, ki v letu za katero se prijavljajo na razpis,
načrtujejo investicije in investicijsko vzdrževanje predložijo
s prijavo programa tudi vlogo za sofinanciranje navedenih
investicij. K zahtevku predložijo predračun in v primeru, da je
investicija že začeta tudi opišejo v kateri fazi je investicija in
z ustreznimi dokazili dokažejo porabo sredstev v ta namen.
Sofinanciranje:
– društvom se sofinancirajo investicije v višini do največ
30% vrednosti celotne investicije, odvisno od višine razpoložljivih sredstev in skupne višine vloženih zahtevkov. Za
sofinanciranje mora društvo predložiti račun in dokazila, ki
izkazujejo plačljivost le-tega in upravičeni namen stroškov.
V primeru investicij, ki so širšega pomena, bo vlogo
obravnaval odbor pristojen za šport izven teh meril.
13. člen
(nadzor nad izvajanjem letnih programov športa in
namensko porabo javnih sredstev)
1. V tem dokumentu se določa način nadzora izvajanja
letnih programov športa:
– redna športno-rekreacijska vadba,
– kakovostni in vrhunski šport,
– dodatni in ostali programi športa.
2. S tem dokumentom se zagotavlja nadzor nad izvajanjem letnih programov, za katere so se posamezni prosilci
zavezali, da jih bodo izvajali in na podlagi tega prejemajo
sredstva javnih financ. Gre za nadzor nad spoštovanjem
elementov iz meril, po katerih se pripravlja plan sofinanciranja in je sklenjena pogodba z izvajalcem letnega programa.
Preverja se, če je ekipa ali športnik izpolnil svoje obveznosti
v skladu s razvrstitvijo v razrede, za katere je kandidiral in se
zavezal, da jih bo izvedel.
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Preverjajo se tudi tekmovalni dosežki ekip in posameznikov, ki so uvrščeni v program kakovostnega in vrhunskega športa, te morajo klubi posredovati po končanem
prvenstvu.
Kolikor se ugotovi, da se dejavnost izvaja v skladu z
normativi za vadbo posamezne vadbene skupine, se sofinanciranje nadaljuje normalno v skladu s sprejetim programom oziroma letno pogodbo, v nasprotnem primeru se
sofinanciranje športnega društva takoj ustavi.
Nadzor nad izvajanjem letnih programov izvaja izvajalec razpisa pristojen za šport, kateremu so koristniki javnih
sredstev dolžni poročati o namenski porabi sredstev v skladu
s pogoji in pogodbah, po katerih so bila sredstva dodeljena,
na zahtevo izvajalca razpisa pa so dolžni zaprošene podatke
in informacije posredovati tudi naknadno.
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POPRAVEK
Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za april 2014
V Poročilu o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za april 2014 (Uradni list RS, št. 36/14) se beseda
»nižje« nadomesti z besedo »višje«.
Št. 9621-76/2014/8
Ljubljana, dne 26. maja 2014
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

14. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z
izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali ostanejo sredstva zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa,
župan občine ta sredstva s sklepom razporedi v skladu z
Odlokom o proračunu Občine Puconci za tekoče proračunsko obdobje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo
po enakem postopku kot sam pravilnik.
16. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika)
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za
vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list RS,
št. 59/04) ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list
RS, št. 44/05).
17. člen

1616.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
Občina Borovnica objavlja

POPRAVEK
Odloka o rebalansu 1 proračuna
Občine Borovnica za leto 2014
V Odloku o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 21/14) se izvede naslednji popravek: doda se nov člen:
»V prvem odstavku 12. člena Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se številka
»500.000 EUR« nadomesti s številko »1.900.000 EUR«.«
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4100-0001/2014-9
Borovnica, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

(veljavnost in uporaba)
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

POPRAVKI
1615.

Popravek Poročila o rasti cen življenjskih
potrebščin na območju Slovenije za april 2014

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
objavlja Statistični urad Republike Slovenije

Popravek Odloka o rebalansu 1 proračuna
Občine Borovnica za leto 2014

1617.

Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra

POPRAVEK
V Sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 24/14 z dne 4. 4. 2014, na strani 2813, je
pri drugem zemljišču pomotoma navedena napačna parcelna
številka »1189/6«, ki se pravilno glasi »1177/6«.
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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VSEBINA
1606.

1607.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike
Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni
zbor Republike Slovenije

4237

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na predčasnih volitvah poslank in
poslancev v državni zbor

4238

OBČINE
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.

1615.
1616.
1617.

KOMEN

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Komen
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4242
4242
4243

KRIŽEVCI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2013
Sklep Občinskega sveta Občine Križevci o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4243
4244
4244

PUCONCI

Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini
Puconci

4245

POPRAVKI

Popravek Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2014
Popravek Odloka o rebalansu 1 proračuna Občine
Borovnica za leto 2014
Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

4247
4247
4247
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