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DRŽAVNI ZBOR
593.

Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske
komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK)

Na podlagi 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14
– odl. US, 81/15 in 40/17) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor
na seji 8. marca 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
Republike Slovenije (OdUSEK)
I
S tem odlokom se ustanovi Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet),
določijo njegova sestava in mandatna doba ter višina povračila
stroškov in nagrad članom Sveta za opravljeno delo.

drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in
40/12 – ZUJF).
Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega
dela, znaša za člane največ 235,82 EUR in se usklajuje z letno
stopnjo inflacije.
Za predsednika znaša mesečna nagrada največ trikratno,
za namestnika predsednika pa največ dvakratno višino zneska
iz prejšnjega odstavka. Sredstva, pogoje za delo in informiranje
sveta zagotovi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije.
VII
Sedanji člani Sveta nadaljujejo z delom do izteka mandatne dobe.
VIII
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/19-1/4
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 412-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

II
Svet je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na
področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.
III
Svet ima 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni
zbor. Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih institucij,
tako da je imenovan najmanj po en predstavnik iz omenjenih
organizacij, preostalih sedem članov pa imenuje izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.
Predsednika ali predsednico in namestnika ali namestnico
predsednika Sveta imenujejo člani Sveta izmed sebe.
IV
Člane Sveta imenuje Državni zbor s sklepom.
Postopke v zvezi z imenovanjem vodi Mandatno-volilna
komisija na podlagi Poslovnika Državnega zbora.
V
Način dela določi Svet s poslovnikom.
VI
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in nagrade za svoje delo.
Za povračilo stroškov se uporabljajo predpisi, ki urejajo te
pravice za zaposlene v državnih organih, v višini, ki jo določa
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih

Leto XXIX

594.

Sklep o imenovanju ministra

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
in 75/16) ter 112. in 234. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju ministra
Imenuje se:
mag. Zoran Poznič, za ministra za kulturo.
Št. 020-12/19-8/6
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 424-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika
na Splošnem sodišču Evropske unije
v Luksemburgu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih
sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odl. US)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel naslednji

SKLEP
o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem
sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Uradni list Republike Slovenije
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019
sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Katarina GABRIJEL MUHIČ na sodniško mesto okrožne
sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-05/19-1/12
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 391-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

Za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske
unije v Luksemburgu se izvoli:
dr. Marko PAVLIHA.
Št. 700-11/19-1/5
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 423-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

596.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

598.

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Iva FERJANČIČ ŠTEKAR na sodniško mesto okrožne
sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru.
Št. 700-05/19-2/7
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 401-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

V sodniško funkcijo se izvoli:
Klavdija BERCIERI na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-05/19-1/11
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 391-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

597.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15 in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

599.

Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega
sveta RTV Slovenija

Na podlagi prvega in sedmega odstavka 26. člena ter
četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 –
odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju dveh članov
Nadzornega sveta RTV Slovenija
Za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija se imenujeta:
mag. Danilo TOMŠIČ
Borut ŽAGAR

Uradni list Republike Slovenije

Št.

za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o
imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z
dne 14. 12. 2017 (Uradni list RS, št. 72/17).
Št. 010-02/19-6/10
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 434-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

600.

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika, članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 7/19) je Državni
zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

za člane:
dr. Anže LOGAR, PS SDS
Igor PEČEK, PS LMŠ
mag. Meira HOT, PS SD
Monika GREGORČIČ, PS SMC
Željko CIGLER, PS LEVICA
Jernej VRTOVEC, PS NSi
Franc KRAMAR, PS SAB
Jurij LEP, PS DeSUS
Zmago JELINČIČ PLEMENITI, PS SNS

za predsednika:
Jernej VRTOVEC, PS NSi
za podpredsednico:
Monika GREGORČIČ, PS SMC
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/19-2/14
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 436-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

Stran
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SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika, članov in namestnikov članov
Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab
in negospodarnega ravnanja v DUTB
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
9 članov in 9 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana
in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Levica 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati
1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana
in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana
in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:

za namestnike članov:
mag. Marko POGAČNIK, PS SDS
Edvard PAULIČ, PS LMŠ
Matjaž NEMEC, PS SD
Gregor PERIČ, PS SMC
Luka MESEC, PS LEVICA
Jožef HORVAT, PS NSi
mag. Andrej RAJH, PS SAB
Robert POLNAR, PS DeSUS
Jani IVANUŠA, PS SNS

izmed članov se imenujeta:

zbor.
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601.

Sklep o spremembah Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednika,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju domnevnega
pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega
nezakonitega financiranja politične stranke
SDS in domnevnega nezakonitega financiranja
volilne kampanje SDS za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor 2018

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega,
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) ter Akta o
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je
Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

Stran

1290 /

Št.

15 / 12. 3. 2019

SKLEP
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednika, članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju domnevnega pranja denarja
v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega
financiranja politične stranke SDS
in domnevnega nezakonitega financiranja volilne
kampanje SDS za predčasne volitve poslancev
v Državni zbor 2018
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in
domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS
za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 (Uradni
list RS, št. 7/19) se v II. točki:
– razrešita:
član:
Primož SITER, PS LEVICA
in
namestnica člana:
Nataša SUKIČ, PS LEVICA
ter
– imenujeta
za članico:
Nataša SUKIČ, PS LEVICA
in
za namestnika članice:
Primož SITER, PS LEVICA.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/19-4/4
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 437-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

MINISTRSTVA
602.

Odredba o spremembi vzgojnoizobraževalnega programa osnovna šola

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in
šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
osnovna šola (Uradni list RS, št. 16/99) ter spremenjenega
z Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa
osnovna šola (Uradni list RS, št. 12/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni
list RS, št. 101/11), Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 24/12),
Odredbo o spremembah vzgojno-izobraževalnega programa
osnovna šola (Uradni list RS, št. 17/13), Odredbo o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 14/14), Odredbo o spremembah in
dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
(Uradni list RS, št. 84/15), Odredbo o spremembi vzgojnoizobraževalnega programa osnovna šola (Uradni list RS,
št. 15/16) Odredbo o spremembi vzgojno-izobraževalnega
programa osnovna šola (Uradni list RS, št. 69/18) in Odredbo
o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
(Uradni list RS, št. 82/18).
Spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna
šola je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno
izobraževanje na 196. seji dne 20. 12. 2018.
2. člen
S spremembo vzgojno-izobraževalnega programa iz drugega odstavka prejšnjega člena se v predmetniku osnovne
šole določi nov izbirni predmet Slovenski znakovni jezik in učni
načrt za ta predmet.
3. člen
Spremenjeni predmetnik in učni načrt Slovenski znakovni
jezik se začneta uporabljati v šolskem letu 2019/20.
4. člen
Spremenjen vzgojno-izobraževalni program iz te odredbe
se objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2019
Ljubljana, dne 27. februarja 2019
EVA 2019-3330-0007
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister
za izobraževanje, znanost in šport

603.

Odredba o spremembi prilagojenih
izobraževalnih programov osnovne šole
z enakovrednim izobrazbenim standardom

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in
šport izdaja

ODREDBO
o spremembi vzgojno-izobraževalnega
programa osnovna šola

ODREDBO
o spremembi prilagojenih izobraževalnih
programov osnovne šole z enakovrednim
izobrazbenim standardom

1. člen
Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel
spremembo vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola,
sprejetega z Odredbo o vzgojno-izobraževalnem programu

1. člen
Minister za izobraževanje, znanost in šport je sprejel
spremembo prilagojenih izobraževalnih programov osnovne
šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, sprejetih s

Uradni list Republike Slovenije
Pravilnikom o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne
osnovne šole (Uradni list RS, št. 100/03) ter spremenjenih z
Odredbo o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole (Uradni list RS,
št. 17/13) in Odredbo o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole (Uradni
list RS, št. 14/14).
Spremembo prilagojenih izobraževalnih programov
osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom je
določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 196. seji dne 20. 12. 2018.
2. člen
S spremembo prilagojenih izobraževalnih programov
osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom iz
drugega odstavka prejšnjega člena se v predmetnikih prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim
izobrazbenim standardom določi nov izbirni predmet Slovenski
znakovni jezik in učni načrt za ta predmet.
3. člen
Spremenjeni predmetniki in učni načrt Slovenski znakovni
jezik se začnejo uporabljati v šolskem letu 2019/20.
4. člen
Spremenjeni prilagojeni izobraževalni programi iz te odredbe se objavijo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-7/2019
Ljubljana, dne 27. februarja 2019
EVA 2019-3330-0008
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister
za izobraževanje, znanost in šport

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
604.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2019

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za februar 2019
Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8%.
Št. 9621-58/2019/5
Ljubljana, dne 7. marca 2019
EVA 2019-1522-0007
Genovefa Ružić l.r.
v.d. generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

Št.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
605.

Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin
o zaključenem izobraževanju na ERUDIO
Visokošolskem središču

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
– ZUPŠ in 65/17) je Senat ERUDIO Visokošolskega središča
na 2. dopisni seji dne 28. 2. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki javnih listin
o zaključenem izobraževanju
na ERUDIO Visokošolskem središču
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek
za izdajo diplom in potrdil o drugih oblikah izobraževanja, ki so
javne listine ERUDIO Visokošolskega središča.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. JAVNE LISTINE IN POTRDILA
3. člen
(1) ERUDIO Visokošolsko središče (v nadaljevanju: ERUDIO VS) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom;
– magistrske diplome (v nadaljevanju: diploma);
– dvojnike magistrskih diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
(2) Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne
listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom,
diplomantom ali magistrantom izdaja ERUDIO VS.
(3) ERUDIO VS izdaja tudi potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje, ki jih izvaja.
4. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega
programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s slepim žigom.
5. člen
(1) ERUDIO VS izdaja diplome in priloge k diplomam
o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski
strokovni študijski programi) in druge stopnje (magistrski študijski programi).
(2) Sestavni del diplomskega in magistrskega dela je
»Priloga k diplomskem/magistrskem delu«.
(3) Sestavine obrazca Priloga k diplomi v slovenskem in
angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi,
ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo.
6. člen
(1) Diploma vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega
rojstva.
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(2) Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja,
datum izdaje, žig ERUDIO VS, suhi pečat ERUDIO VS, ter
podpis trenutnega/e dekana/nje (v nadaljevanju: dekan), na
kateri je študij po akreditiranem študijskem programu potekal.
(3) Diploma o strokovnem magisteriju oziroma magistrska
diploma, vsebuje enake podatke iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
7. člen
(1) Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično
podobo ERUDIO VS.
(2) Diploma se izdaja na papirju dimenzije
210 mm x 297 mm in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
8. člen
Po opravljenih obveznostih javno veljavnega programa za
pridobitev izobrazbe, izda ERUDIO VS udeležencem potrdilo,
ki je javna listina.
9. člen
(1) Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– ime in priimek udeleženca,
– državo, kraj in datum rojstva udeleženca,
– datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po
programu,
– ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
(2) Potrdilo o opravljenih obveznostih javno veljavnega
študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi
podatke o nazivu in stopnji študijskega programa.
(3) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje
potrdila. Potrdilo ima podpis trenutnega dekana.
10. člen
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta
določena s celostno grafično podobo ERUDIO VS.
11. člen
(1) ERUDIO VS izdaja potrdila o opravljenih obveznostih
v neformalnih programih za izpopolnjevanje.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– polno ime ERUDIO VS,
– naziv programa izpopolnjevanja,
– trajanje izpopolnjevanja,
– podatke o udeležencu,
– zaporedno število potrdila,
– datum izdaje potrdila,
– žig ERUDIO VS.
(3) Potrdilo ima podpis dekana ali direktorja. To potrdilo
ni javna listina.
12. člen
(1) O izdanih diplomah in potrdilih ERUDIO VS vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Vse javne listine, ki jih izdaja ERUDIO VS v skladu
s tem pravilnikom, so sestavljene v slovenščini. Potrdila iz
uradnih evidenc se na zahtevo kandidata lahko izdajo tudi v
angleščini.
13. člen
(1) ERUDIO VS izda dvojnik diplome diplomantu, ki je
ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če
je iz evidence, ki jo vodi ERUDIO VS razvidno, da mu je bil po
končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
(2) Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom ERUDIO VS, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
(3) Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri
imenih podpisnikov zapiše »l.r.«
(4) Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan ERUDIO VS
podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni
strani dvojnika diplome se odtisne pečat ERUDIO VS.
(5) V evidenco izdanih diplom se vpiše podatke o izdanem
dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
(6) Izdaja dvojnika katerekoli javne listine se zaračuna po
veljavnem ceniku ERUDIO VS.
14. člen
Nova diploma se izda:
– kadar se na diplomi odkrije napaka.
15. člen
Postopek izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake
vodi ERUDIO VS, bodisi po uradni dolžnosti (kadar napako
ugotovi ERUDIO VS) bodisi na zahtevo diplomanta (kadar
napako sporoči diplomant), ki vodi uradno evidenco podatkov
o diplomantu, oziroma njena pravna naslednica. Sklep o tem,
da se izda nova diploma, izda dekan/ja.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Ta pravilnik se po sprejemu na seji Senata ERUDIO
VS objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema
Senat ERUDIO VS, ki se jih nato objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predloge se poda v pisni obliki.
Ljubljana, dne 1. marca 2019
Dekan
ERUDIO VS
doc. dr. Matjaž Škabar l.r.
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LOGOTIP ZAVODA

Diploma
O PRIDOBLJENI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI IZOBRAZBI
I. BOLONJSKE STOPNJE

Ime in Priimek
rojen/a

DD.MM.LLLL

v kraju

Kraj rojstva

je dne

DD.MM.LLLL
Naziv programa

diplomiral/a na ERUDIO
Visokošolskem središču
po študijskem programu

Pridobljen strokovni naziv

zato mu/ji
ERUDIO Visokošolsko središče
podeljuje strokovni naslov
in vse s tem naslovom združene
pravice
Številka

NNNN

ŽIG

SUHI
ŽIG

V Kraj podelitve, dne dd.mm.llll

Ime in Priimek

Kraj in datum podelitve

Dekan/Dekanja ERUDIO Visokošolskega središča
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LOGOTIP ZAVODA

Diploma
O PRIDOBLJENI MAGISTRSKI IZOBRAZBI
II. BOLONJSKE STOPNJE

Ime in Priimek
rojen/a

DD.MM.LLLL

v kraju

Kraj rojstva

je dne

DD.MM.LLLL
Naziv programa

diplomiral/a na ERUDIO
Visokošolskem središču
po magistrskem
študijskem programu

Pridobljen strokovni naziv

zato mu/ji
ERUDIO Visokošolsko središče
podeljuje strokovni naslov
in vse s tem naslovom združene
pravice
Številka

NNNN

ŽIG

SUHI
ŽIG

V Kraj podelitve, dne dd.mm.llll

Ime in Priimek

Kraj in datum podelitve

Dekan/Dekanja ERUDIO Visokošolskega središča
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OBČINE
LENDAVA
606.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Lendava

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, 32/17 in
5/19) je Občinski svet Občine Lendava na 4. seji dne 6. 8.
2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Lendava
1. člen
V odloku o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 41/17) se Priloga 1: Seznam
lokacij prodajnih površin z grafično situacijo nadomesti z novo
Prilogo 1: Seznam lokacij prodajnih površin zunaj prodajaln na
območju Občine Lendava.
Priloga 1 je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0006/2017-7
Lendava, dne 6. marca 2019
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar l.r.
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Priloga 1

LOKACIJE ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE
LENDAVA
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

KS/MS
Kamovci
Kamovci
Genterovci
Genterovci
Genterovci

k.o.
Kamovci
Kamovci
Genterovci
Genterovci
Genterovci

6.
7.

Radmožanci
Radmožanci

Radmožanci
Radmožanci

Parc. št.
190/1, 190/2
127, 126/3
1261
1258, 1260
848/1, 848/2,
848/3
1790, 1791
520, 521

8.
9.

Radmožanci
Mostje

13.

Radmožanci
Mostje ‐
Banuta
Mostje –
Banuta
Mostje –
Banuta
Mostje ‐
Banuta
Dolga vas

14.
15.
16.

Dolga vas
Dolga vas
Dolga vas

Dolga vas
Dolga vas
Dolga vas

17.

Gorice

Dolga vas

18.
19.
20.
21.
22.

Gorice
Lendava
Lendava
Lendava
Lendava

Lendava
Lendava
Lendava
Lendava
Lendava

23.

Lendava

Lendava

24.

Lendava

Lendava

25.

Lendava

Lendava

10.
11.
12.

opis
Pri lesenem zvoniku
Pokopališče Kamovci
Stari Mercator Genterovci
Kapela in pokopališče
Stara šola Genterovci

Kategorija
III.
III.
I.
II.
II.

581/2
575, 576

Vaški dom Radmožanci
Nekdaj stara šola,
nasproti Vaškega doma
Kapela Radmožanci
Stara šola Mostje

II.
III.
III.
III.

Mostje

198/1

Letališče Mostje

II.

Mostje

198/2, 198/3

NK Mostje

I.

Mostje

460

Zvonik Banuta

III.

Dolga vas

2966/3, 2966/2,
2965/2, 2964/2,
2963/2, 2962/2,
2961/2
3139
1683
3146/1, 3146/2,
3150/1, 3150/2
5054, 5056, 5057,
5058, 5048, 5049,
5050
6163/1
3974, 3975
6652
6602/8
6488/1, 6488/2,
6487, 6482, 6481/6
6298/4, 6298/5,
6300/3, 6300/4
6603/14, 6785,
6786, 6602/13
4258/4, 4258/10,
4258/9, 6602/7

NK Dolga vas

I.

Zvonik Dolga vas
Romsko naselje – kapela
Vaške dom + opekarna

III.
II.
I.

Stolp Vinarium

I.

Kapela sv. Trojice
Cerkveni trg
Glavna ulica
Parkirišče Mlinska
Pokopališče ‐ novo

I.
II.
I.
II.
III.

Športni park Lendava

I.

Kolodvorska ulica – cesta
ob Ledavi
Kolodvorska ulica – cesta
do DSŠ Lendava

II.
II.
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26.

Lendava

Lendava

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Lendava
Čentiba
Čentiba
Čentiba
Čentiba
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Pince
Pince
Pince

39.
40.
41.
42.

Lendava
Čentiba
Čentiba
Čentiba
Čentiba
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Dolina pri
Lendavi
Pince
Pince
Pince marof ‐
Benica
Petišovci
Petišovci
Petišovci
Petišovci

Petišovci
Petišovci
Petišovci
Petišovci

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Petišovci
Trimlini
Trimlini
D. Lakoš
D. Lakoš
D. Lakoš
G. Lakoš

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
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6603/13, 6299/1,
6785, 6786
1033/5, 1033/10
1234, 1235
2304, 2306, 2307/1
1560, 1561
1105, 1106, 1107
1826

Ribiški dom Lendava z
okolico
Terme Lendava
ŠKC in NK Čentiba
Vaški dom Čentiba
Kapela Čentiba
Stara šola Čentiba
Vaški dom Dolina

I.
I.
I.
III.
III.
III.
II.

1153

Stara šola Dolina

II.

2677/1

NK Dolina

I.

1866, 3116

Kapela Dolina

II.

1266, 1265
1245/1
2697/5

Zvonik Pince
Vaški dom Pince
Vaški dom in NK Graničar

II.
II.
II.

Vaški dom Kolonija
Vaško – gasilski dom – vas
Kapela Petišovci
ŠRC Petišovci

II.
II.
II.
I.

Petišovci
Lendava
Lendava
Lakoš
Lakoš
Lakoš
Lakoš

2613/1
2001
1974/1, 1973, 1989
516/1, 525/1, 508,
511, 516/2, 525/5,
525/4, 525/3
1978/18, 1978/19
1571
6663
498
1575/1, 1575/2
1095/3, 1095/1
2178, 2180, 2179

II.
II.
III.
II.
II.
II.
II.

Gaberje
Gaberje
Gaberje
Gaberje

Gaberje
Gaberje
Gaberje
Gaberje

1107, 1108/1, 1109
167/2
2495/4
686

Kapca
Kapca
Kapca
Kot
Kot
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza

Kapca
Kapca
Kapca
Kot
Kot
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza
Hotiza

2444
2150
1643
391, 584/1
255
1942, 1941
1429
1587, 1436
1355
1321/1
1278, 1279

Stara šola Petišovci
Zvonik in vaški dom
Kip Marije
Vaški dom
Kapela D. Lakoš
Nogometno igrišče
Stara šola in kapela G.
Lakoš
Kapela Gaberje
Vaški dom Gaberje
NK Gaberje
Parkovna površina
Gaberje
Vaški dom in kapela
Gasilski dom
Zelenica Spodnja Kapca
Kapela Kot
Vaški dom Kot
NK Hotiza
Vaški dom Hotiza
PGD Hotiza
Igrišče Hotiza
Prireditveni prostor Vaga
Prireditveni prostor Brod

III.
II.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
I.
II.
II.
I.
I.
I.
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65.

Hotiza

Hotiza

2490, 2815/1

66.
67.
68.

Hotiza
Lendava
Dolga vas

Hotiza
Lendava
Dolga vas

69.

Lendava

Lendava

70.

Lendava

Lendava

2050, 1407
6291/10, 2418
2960, 2959, 2957,
2953, 2952, 2949,
2947, 2946, 2945,
2944, 2940, 2938,
2935, 2934,
2930/2,2930/1,
2929, 2925, 2919,
2917,
2916/3,2916/2,
2916/1, 2912,
2911, 2908, 2906,
2903
6680, 4241/1,
4277, 4278, 4279,
4280, 4281,
4282/1, 4284, 4289
6602/8

71.
72.
73.

Lendava
Lendava
Lendava

Lendava
Lendava
Lendava

3979
4339/29
4339/42

74.

Lendava

Lendava

4290, 4291

75.

Lendava

Lendava

76.

Lendava

Lendava

77.

Lendava

Lendava

4292, 4293, 4295,
4296, 4297, 4298
4258/13, 4258/15,
4258/7, 4258/6
6672/3

78.

Lendava

Lendava

4339/30

79.

Lendava

3424, 3423

80.

Gorice pri
Lendavi
Radmožanci

Radmožanci

2881, 2879, 1440/3

81.

Radmožanci

Radmožanci

553, 448

Prireditveni prostor
Halasova pot
Cerkev Sv. Petra Hotiza
Pri žagi v Lendavi
Od nogometnega igrišča v
Dolgi vasi proti potoku

I.
II.
II.
II.

Trg Zala Györgya 1,
okolica Kulturnega doma,
vključno s parkiriščem

I.

Parkirišče med Bello
Venezio in hotelom Cubis
Dvorišče gradu
Plato hotela Cubis
Zelenica Petrola v Mlinski
ul.
Parkirišče pri Obrtni
zbornici
Mestni park

I.

Parkirišče, zelenica pri
DSŠ
Kranjčeva ul. od mestne
hiše do Zavoda za
zaposlovanje
Enosmerna ulica ob »Beli
hiši«
Okolica vaškega doma
Okolica »Marijinega
drevesa in kapelice
Park pri vhodu v
Radmožance

I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
I.
III.
II.
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607.

Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Lendava

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14), izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade RS,
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 18. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet
Občine Lendava na 4. seji dne 6. 3. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa javni interes v športu, mehanizme za
njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Občini Lendava (v nadaljevanju: občina) v okviru
letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS
(v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi
dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi
nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za
sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne
objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
vseh področij športa.
3. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ
(v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu
z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje
športnih dejavnosti,
– izvajajo športne programe/področja športa skladno s
pravilnikom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter
izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
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– imajo za prijavljene športne programe:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in usposobljen kader za opravljanje
strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere
so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze)
ter evidenco o udeležencih programov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine
lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna rekreacija
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– Založništvo v športu
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– Delovanje športnih društev
– Delovanje Športne zveze
4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve in promocija športa
– Javno obveščanje o športu
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA
ŠPORT
– Aktivnosti na športni infrastrukturi
– Vzdrževanje športne infrastrukture
6. člen
(letni program športa)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe, ki
so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini
prepoznani kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– Športne programe, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa,
– obseg in vrsto športnih programov,
– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov,
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.
LPŠ sprejme občinski svet.
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7. člen

10. člen

(Odbor)

(postopek izvedbe JR)

(1) Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini občinski svet s sklepom imenuje člane
Odbora za družbene dejavnosti, mladino in šport.
(2) Naloge odbora so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko
utemeljen predlog LPŠ,
– nadzira proces spremljanja izvajanja LPŠ in pripravi
predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za šport, če v
postopku nadzora ugotovi, da sredstva za določena področja
športa ne bodo v celoti porabljena,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo
oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,
– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki
se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,
– svetuje županu v za upravljanje športa pomembnih
zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede z razvoja športa.
(3) Odbor pri delovanju uporablja določila poslovnika občinskega sveta občine.

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi
na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti
krajši kot 14 dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne
odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga
je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane
vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem
redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (popolna vloga).
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

8. člen
(komisija za izvedbo JR)
(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo JR (v
nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh (3) članov.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je
potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v
LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih
področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za
šport pristojen delavec občinske uprave ali s strani predstojnika
določen drugi delavec občinske uprave.
9. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom,
sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni
izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika, LPŠ ter pogojev,
meril in kriterijev.

11. člen
(poziv za dopolnitev vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se pisno s
sklepom, v katerem se določi rok za dopolnitve, pozove tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo. Pritožba zoper sklep ni
dovoljena.
12. člen
(odločba o izbiri)
Na predlog Komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ
občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen
(ugovor)
(1) Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah ter
zoper sklep o zavrženih vlogah je možno podati ugovor v roku
osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo
biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od
prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
14. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na
spletni strani občine.
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo
športnih programov/področij, ter predvidene sankcije v primeru
neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
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– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na
poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
sofinanciranje.
16. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbrana športna področja v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava.
17. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje
le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
III. PREHODNI DOLOČBI
18. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini
Lendava (Uradni list RS, št. 13-402/08 in 32/08, 19/15 – popravek).
19. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019-4
Lendava, dne 6. marca 2019
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar l.r.
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Priloga:
POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI LENDAVA
S temi pogoji, merili in kriteriji se opredeljujejo glavni stroškovni elementi, ki so prisotni
v vseh dejavnostih in panogah, ter služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev.

4.1.1

Športna vzgoja otrok in mladine

4.1.1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a.

Prostočasna in športna vzgoja predšolskih otrok (do 5 let)



Programa “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”

propagandni material – tekmovalne knjižice, značke, plakati, priročniki – 3,5 točk/posameznik
(v organiziranih skupinah v VVO in društvih)


Program “Naučimo se plavati”

20-urni tečaj – 8 otrok/skupina
strokovni kader – 15 točk/ura
najemnina bazena – 18 točk/ura
vzdrževalec bazena – 11,25 točk/ura
spremstvo – 8,5 točk/ura
prevoz – 0,7 točke/km
organizacija – 3 točke/oseba
Športno dejavnost lahko vodijo samo strokovnjaki z diplomo Fakultete za šport ali amaterski
strokovni kader z ustrezno strokovno usposobljenostjo s področja športa za to starostno dobo.


Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci

strokovni kader, objekt – 60 ur na skupino (do 20 otrok/skupina)
objekt – 20 točk/ura
strokovni kader – 15 točk/ura
b.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 5 do 15 let)



Programa “Zlati sonček” in “Krpan”

propagandni material – tekmovalne knjižice, značke, plakati, priročniki – 3,5 točk/posameznik
(v organiziranih skupinah v OŠ in društvih)


Program “Naučimo se plavati”

20-urni tečaj – 8 otrok/skupina
strokovni kader – 15 točk/ura
najemnina bazena – 18 točk/ura
vzdrževalec bazena – 11,25 točk/ura
spremstvo – 8,5 točk/ura
prevoz – 0,7 točke/km
organizacija – 3 točke/oseba


Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine

strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 20 otrok/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura


Program občinskih, medobčinskih in področnih šolskih tekmovanj

Vrednostni elementi:
sodniški stroški – dejanski strošek
stroški objekta – dejanski strošek
priznanja – ekipna tekmovanja (pokali od 1. do 3. mesta)
- posamična tekmovanje (medalje za posameznike in pokal za skupnega zmagovalca)
Sofinancira se program tekmovanj, ki jih za tekoče leto sprejme študijska skupina profesorjev
in učiteljev športne vzgoje in je potrjen od vodstev OŠ. Pogoj za vrednotenje tekmovanj na
občinskem nivoju je, da sodelujejo vsaj 4 šole.
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Prostočasna športna vzgoja mladine (od 15 do 19 let)



Drugi 80 urni programi srednješolskih otrok
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strokovni kader, objekt – 80 ur na vadbeno skupino (do 20 mladih/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura
4.1.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a.

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

strokovni kader, objekt – 80 ur na vadbeno skupino (do 10 mladih/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura
b.

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

strokovni kader, objekt – 80 ur na vadbeno skupino (do 10 mladih/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura
4.1.1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a.

Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
(od 5 do 15 let)




Interesna športna dejavnost ( I.,II.,III. Stopnja)
Kakovostni šport

Stopnje športne dejavnosti: I. stopnja (cicibani, cicibanke), II. stopnja (mlajši dečki,
deklice), III. stopnja (starejši dečki, deklice).
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.),
– objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2 in točk iz tabele 3.),
– materialne stroške programa (tabela 4.1.),
– stroške meritev in spremljanja treniranosti (tabela 4.2.),
– stroške zavarovanja (tabela 4.3.).
b.

Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
(od 15 do 19 let)




Interesna športna dejavnost ( IV. In V. Stopnja)
Kakovostni šport

Stopnje športne dejavnosti: IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke), V. stopnja (starejši
mladinci, mladinke).
Sofinancira se:
– strokovni kader (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.),
– objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.),
– športnikom državnega razreda se doda 600 točk,
– športnikom mladinskega razreda se doda 300 točk.
Vrednotenje vadbenih in tekmovalnih programov izvajalcev, ki izpolnjujejo programe v
individualnih in kolektivnih športih, ter miselnih igrah in v katerih športniki tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka. Programi so
lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Izvajalci programov 4.1.1.3 pod pogojem:
– vsaj 2 starostni kategoriji od I. do V. stopnje.

4.1.2 Ob študijske Športne dejavnosti


Interesna športna dejavnost študentov

strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 20 študentov/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura
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Športna rekreacija
Programi vadbe v različnih športnih panogah

Vrednotenje programov
strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (20 članov/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura


športno-rekreativna
nivoju.

tekmovanja

ekip

in

posameznikov

na

občinskem

in

medobčinskem

Za organizacijo in izvedbo tekmovanj se sofinancira:
organizacija in promocija – 200 točk/tekmovanje
izvedba – 100 točk/tekmovanje
Pod pogojem : obvezna je vsaj 50% participacija stroškov tekmovanja s strani udeležencev.

4.1.4 Kakovostni šport


V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S
svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih tekmovalnih
sistemih do naslova državnih prvakov.

Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji
uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez. Trening tekme
se ne obravnavajo posebej, so v ciklusu vadbe.
Sofinancira se:
– objekt (število ur vadbe iz tabel 1.1. ali 1.2. in točk iz tabele 3.).

4.1.5 Vrhunski šport


Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ
Slovenije.

Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih
vrstah
kategorizirane
športnike
s
statusom
športnika
mednarodnega,
svetovnega
ali
perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
Sofinancira se:
– strokovni kader (dodatno 80 ur vadbe, ki je ovrednotena po točkah iz tabele 3.).
Vrhunske športnike, ki jih opredeljujeta prvi in drugi odstavek, razdelimo v tri razrede, pri
čemer se njihove točke ovrednotijo takole:
1. športnik svetovnega razreda:
100%
2. športnik mednarodnega razreda:
75%
3. športnik perspektivnega razreda: 50%.
Vrednost točke za vrhunski šport je enaka vrednosti točke pri V. stopnji.

4.1.6 Šport invalidov


Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom.

Vrednotenje programov
strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 10 invalidov/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura

4.1.7 Šport starejših (nad 65 let)


Športna dejavnost starejših (nad 65 let) je namenjena predvsem povečanju športne
dejavnosti starejših, ohranjanju telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter
spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja skozi šport.
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Vrednotenje programov
strokovni kader, objekt – 80 ur na skupino (do 10 starejših/skupina)
strokovni kader – 15 točk/ura
objekt – 20 točk/ura

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
4.1.8 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov


Za pridobitev strokovne usposobljenosti na področju športa

Sofinancira se:
Izobraževanje (pridobitev izobrazbe) – kotizacija do 500 točk/posameznika
Usposabljanje (sodniški tečaji) – kotizacija do 200 točk/posameznika
Izpopolnjevanje (licenčni seminarji) – trenerji – kotizacija do 150 točk/posameznika
– sodniki – kotizacija do 100 točk/posameznika

4.1.9 Priznanja športnikov in športnih delavcev


Za pomembne dosežke v mednarodnem športu, organizacijske dosežke, jubileje

Priznanja, ki se v celoti financirajo iz javnih sredstev:
plaketa mala – 25 točk/kos
plaketa srednja – 35 točk/kos
plaketa velika – 50 točk/kos

4.1.10 Sofinanciranje publikacij


Sofinanciranje tiskanih strokovnih in znanstvenih publikacij

Sofinancirajo se materialni stroški publikacij do višine največ 50%.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5.1. Delovanje športnih društev


Sredstva so namenjena za tekoče delovanje športnih društev

Vrednotenje delovanja:
vsak aktivni član z plačano članarino – 5 točk
vsaka vadbena skupina v ne tekmovalni dejavnosti (ND) – 200 točk
vsaka vadbena skupina v tekmovalni dejavnosti (TD) – 500 točk
vsak m2 društvenega prostora – 20 točk ( korekcijski faktor)
Izvajalcem LPŠ, ki športne programe izvajajo v/na plačljivih športnih objektih, se uporaba
športnih objektov ovrednoti z uporabo korekcijskih faktorjev:
o
o
o

SKUPINA 1: zunanje površine za šport (travnato in asfaltno igrišče, društveni
prostor).
SKUPINA 2: zunanje površine za šport (nogometno igrišče, pokrito strelišče…).
SKUPINA 3: pokriti športni objekti (šolska telovadnica, plesna dvorana,…).

ŠPORTNI OBJEKT
korekcijski faktor

skupina 1
0,30

skupina 2
0,70

skupina 3
1,00

Če se športni program izvaja v/na več športnih objektih, se korekcijski faktor izračuna po
proporcionalnih deležih glede na uporabo posameznih objektov do priznanega letnega obsega
vadbe.
Uporabnikom javnih športnih objektov in površin ,ki imajo omogočeno brezplačno uporabo le teh,
se upošteva korekcijski faktor za športni objekt = 0,00.

5.2 Delovanje Športne zveze Lendava (strokovne službe) in njenih organov


Športna društva kot osnovne športne organizacije se združujejo v občinsko športno
zvezo. Financira se delovanje Športne zveze Lendava (strokovne službe) in njenih
organov:

do višine 8% razpisanih sredstev LPŠ
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ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
6.1. Vsebine na področju športnih prireditev in promocije športa


Sredstva se namenjajo za športne projekte/vsebine/prireditve:

a.

katerih cilj je predstaviti posamezne športne panoge, hkrati pa jih približati
otrokom in mladini,
b.
ki prispevajo k razvoju športa in njegove uspešnosti ter konkurenčnosti v slovenskem
in mednarodnem prostoru,
c.
z mednarodno udeležbo, odmevom v širšem prostoru ( vrhunske in tradicionalne
prireditve).
Višina sredstev za evidentirane prireditve je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sredstva se razdelijo po opravljeni prireditvi na osnovi poročila izvajalca. Pri ovrednotenju
se upoštevajo stroški najema objekta, stroški propagandnega materiala, sodniški stroški
(takse, prevozi, nočitve), stroški nastopajočih (prevozi, nočitve, stroški priznanj in drugi
neposredni stroški projekta.

ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT
7.1. Izvajanje športno-rekreativnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ1
Lendava in DSŠ Lendava






načrtovanje koriščenja športne infrastrukture, vodenje koledarja aktivnosti ter
zagotavljanje večje dostopnosti za občane v smislu projekta »Zdrava mesta«
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi športne rekreacije na teh lokacijah
informiranje in obveščanje javnosti o programih in možnostih vključevanja v
rekreacijo
sodelovanje s športnimi društvi, DOŠ 1 Lendava/DSŠ Lendava pri zagotavljanju večje
izkoriščenosti lokacij
spremljanje in analiziranje izkoriščenosti športne infrastrukture ter poročanje v
smislu projekta »Zdrava mesta«

Višina sredstev za izvajanje aktivnosti je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sredstva se razdelijo na podlagi predloženega letnega programa dela in ob soglasju DOŠ1
Lendava/DSŠ Lendava glede izvajanja programov na lokaciji.
Dodeljena sredstva se nakažejo v višini 50% ob podpisu pogodbe, preostali del pa po
predložitvi mesečnih ali kvartalnih poročil.

7.2. Vzdrževanje športne infrastrukture in tekoče investicijsko vzdrževanje


vzdrževanje športne infrastrukture se izvaja po posebnem programu režijskega obrata

Višina sredstev za vzdrževanje in tekoče investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture je
odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev.
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Tabele:
1. ŠTEVILO UR VADBE IN MINIMALNO ŠTEVILO TEKMOVANJ LETNO
Individualne športne panoge in miselne igre
Tabela 1.1.:
+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Športna |
I.
|
II. | III. | IV.
|
V.
| KŠ
|
|panoga
| stopnja| stopnja|stopnja |stopnja |stopnja |
|
|
+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|
| V |T | V |T | V |T | V |T | V |T | V | T |
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Judo
| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Šah
| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Atletika | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Kegljanje| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Speedwaj | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Badminton| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Nam.tenis| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 880 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Strelstvo| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Tenis
| Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Bowling | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Lokostre | Do |5 | Do |6 | Do |7 | Do |8 | Do |9 | Do| 10|
|lstvo
| 240 | | 400 | | 800 | |1100 | |1100 | |320|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
|Minimalno| 120 | | 160 | | 200 | | 250 | | 250 | |250|
|
|štev. ur |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
+---------+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+-----+--+---+---+
Kolektivne športne panoge
Tabela 1.2.:
+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Športna |
I.
| II.
| III. | IV.
|
V.
| KŠ
|
|panoga
|stopnja |stopnja |stopnja |stopnja |stopnja |
|
|
+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|
| V |T | V | T | V | T | V | T | V | T | V | T |
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Košarka | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|
| 240 | | 400|
|800 |
|1100|
|1100|
|320|
|
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Nogomet | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|
| 240 | | 400|
|800 |
|1100|
|1100|
|320|
|
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Odbojka | Do |6 | Do | 8 | Do | 8 | Do |10 | Do |10 | Do| 10|
|
| 240 | | 400|
|800 |
|1100|
|1100|
|320|
|
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
|Minimalno| 120 | | 160|
|200 |
|250 |
|250 |
|250|
|
|štev. ur |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------+-----+--+----+---+----+---+----+---+----+---+---+---+
Legenda:
V – število ur vadbe na leto
T – minimalno število tekmovanj (tekem) na leto
Minimalno štev. ur – minimalno število ur vadbe na leto.
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Pogoji za uvrstitev programa v področje tekmovalnega športa:
o
izveden mora biti obseg vadbe z vsaj minimalnim številom ur,
o
izvajalec v kolektivnem športu mora z ekipo sodelovati v tekmovalnem
sistemu nacionalne panožne zveze ali odigrati vsaj minimalno število
uradnih tekem na leto,
o
izvajalec v individualnem športu mora s posamezniki sodelovati na
vsaj minimalnem številu tekmovanj na leto ali sodelovati na vsaj 70%
tekmovanj v okviru nacionalne panožne zveze.

2. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
Tabela 2:
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Športna
|
I.
| II. | III. | IV.
|
V.
| KŠ |
|panoga
|stopnja |stopnja| stopnja|stopnja |stopnja |
|
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Judo
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
| 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Šah
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Atletika
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Kegljanje |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Speedwaj
|
|
2
|
4
|
4
|
4
| 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Badminton |
6
|
6
|
6
|
5
|
4
| 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Nam. tenis |
6
|
6
|
6
|
5
|
4
| 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Strelstvo |
6
|
6
|
6
|
5
|
4
| 3 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Tenis
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Bowling
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
| 2 |
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+
|Lokostre
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
| 3 |
|lstvo
|
+-----------+--------+-------+--------+--------+--------+-----+

3.VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER IN OBJEKT
Tabela 3:
+-------------------------------------+-------------+----------+
|VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
| STROKOVNI | OBJEKT |
|
|
KADER
|
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja predšolskih |
15
|
20
|
|otrok
|
|
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja šoloobveznih|
15
|
20
|
|otrok
|
|
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna vzgoja otrok usmerjenih v
|
15
|
20
|
|kakovostni in vrhunski šport
|
|
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Interesna športna vzgoja mladine
|
15
|
20
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna vzgoja mladine, usmerjene v |
15
|
20
|
|kakovostni in vrhunski šport
|
|
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Športna rekreacija
|
15
|
20
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Kakovostni šport odraslih
|
15
|
20
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Šport invalidov
|
15
|
20
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
|Šport starejših
|
15
|
20
|
+-------------------------------------+-------------+----------+
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4. OSTALI STROŠKI PROGRAMA (samo na prvih treh stopnjah)
4.1. Materialni stroški vadbe (na tekmovalca)
Tabela 4.1.:
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna
| I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja
|
|panoga
|
|
|
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo
|
100
|
150
|
175
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway
|
–
|
–
|
600
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo
|
–
|
–
|
200
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis
|
100
|
150
|
175
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka
|
100
|
150
|
175
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet
|
200
|
250
|
300
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka
|
100
|
150
|
175
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah
|
100
|
100
|
100
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton
|
100
|
150
|
200
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis
|
100
|
100
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika
|
100
|
150
|
175
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje
|
100
|
100
|
100
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Bowling
|
100
|
100
|
100
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Lokostre
|
–
|
–
|
200
|
|lstvo
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
4.2. Stroški meritev in spremljanja treniranosti (na tekmovalca)
Tabela 4.2.:
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna
| I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja
|
|panoga
|
|
|
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Bowling
|
150
|
150
|
150
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Lokostre
|
150
|
150
|
150
|
|lstvo
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
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4.3. Stroški zavarovanja (na tekmovalca)
Tabela 4.3.:

+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Športna
| I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja
|
|panoga
|
|
|
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Judo
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Speedway
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Strelstvo
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Tenis
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Košarka
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nogomet
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Odbojka
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Šah
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Badminton
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Nam. tenis
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Atletika
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Kegljanje
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Bowling
|
50
|
50
|
50
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+
|Lokostre
|
50
|
50
|
50
|
|lstvo
|
+--------------+-------------+---------------+-----------------+

KRITERIJI ZA IZRAČUN RAZREDOV TEKMOVALNIH ŠPORTNIH PANOG
KAZALCI KAKOVOSTI ŠPORTNIH DOSEŽKOV:
A) KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1.

Nastopanje na tekmovanjih

+---------------------------+-------------------+--------------+
|STOPNJE:
|
od I do V
|
KŠ
|
+---------------------------+-------------------+--------------+
|V tekmovalnem sistemu
|
10%
|
8%
|
|nacionalne panožne zveze za|
|
|
|naslov ekipnega DP
|
|
|
+---------------------------+-------------------+--------------+
|Na drugih tekmovanjih na
|
5%
|
4%
|
|ravni države (ne vodijo do |
|
|
|naslova ekipnega DP)
|
|
|
+---------------------------+-------------------+--------------+
|Ne nastopa
|
0%
|
0%
|
+---------------------------+-------------------+--------------+
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu (v ligaškem tekmovanju pod okriljem zveze)
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:
|
od I do V
|
KŠ
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 1. petino sodelujočih
|
30%
|
28%
|
|ekip
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 2. petino sodelujočih
|
26%
|
24,5%
|
|ekip
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 3. petino sodelujočih
|
22%
|
21%
|
|ekip
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 4. petino sodelujočih
|
18%
|
17,5%
|
|ekip
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 5. petino sodelujočih
|
14%
|
14%
|
|ekip
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
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Če sodeluje ekipa v ligaškem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze, ki ne omogoča
osvojitve naslova državnega prvaka(DP), se njena uvrstitev ovrednoti z 10%!
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (evropski pokal, celinski pokal, itd.)
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:
|
od I do V
|
KŠ
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se uvrsti
|
0%
|
4%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se ne uvrsti
|
0%
|
0%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+

B) INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE in MISELNE IGRE
1. Nastopanje na tekmovanjih
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:
|
I, II, III
|
IV, V, KŠ
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Na DP posameznikov pod
|
10%
|
8%
|
|okriljem nacionalne panožne |
|
|
|zveze
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Na drugih tekmovanjih na
|
5%
|
4%
|
|ravni države (turnirji,
|
|
|
|memoriali, pokal, itd.)
|
|
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Ne nastopa
|
0%
|
0%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
2. Uvrstitev na državnem prvenstvu posameznikov
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:
|
I, II, III
|
IV, V, KŠ
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 1. petino posameznikov
|
30%
|
20%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 2. petino posameznikov
|
26%
|
17,5%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 3. petino posameznikov
|
22%
|
15%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 4. petino posameznikov
|
18%
|
12,5%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V 5. petino posameznikov
|
14%
|
10%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
Če posameznik ne nastopi na DP posameznikov, drugače pa sodeluje na tekmovanjih pod okriljem
nacionalne panožne zveze, se njegova uvrstitev ovrednoti z 10%!
3. Uvrstitev na uradno mednarodno tekmovanje (EP, SP, OI – kot član slovenske reprezentance)
+----------------------------+-----------------+---------------+
|STOPNJE:
|
I, II, III
|
IV, V, KŠ
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se uvrsti
|
0%
|
12%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Se ne uvrsti
|
0%
|
0%
|
+----------------------------+-----------------+---------------+
Izvajalec lahko na osnovi kazalcev kakovosti športnih dosežkov pridobi največ 40 odstotkov.

KAZALCI RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE:
1. Olimpijska panoga
+----------------------------------+---------------------------+
|
Da
|
10%
|
+----------------------------------+---------------------------+
|
Ne
|
5%
|
+----------------------------------+---------------------------+
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2. Pogoji za šport v občini
+----------------------------------------+---------------------+
|Objekt ali površine za vadbo v kraju
|
10%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|Objekta ali površine NI v kraju
|
0%
|
+----------------------------------------+---------------------+
3. Tradicija v občini
+----------------------------------------+---------------------+
|Nad 100 let neprekinjenega delovanja
|
10%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|50 do 100 let neprekinjenega delovanja |
8%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|25 do 49 let neprekinjenega delovanja
|
7%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|10 do 24 let neprekinjenega delovanja
|
6%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|Manj kot 10 let neprekinjenega
|
5%
|
|delovanja
|
|
+----------------------------------------+---------------------+
4. Število aktivnih tekmovalcev izvajalca z veljavno licenco
a)

kolektivni športi:

+----------------------------------------+---------------------+
|
100 in več
|
15%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
50 do 99
|
13%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
30 do 49
|
11%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
15 do 29
|
9%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
Manj kot 15
|
7%
|
+----------------------------------------+---------------------+
b)

individualni športi in miselne igre:

+----------------------------------------+---------------------+
|
50 in več
|
15%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
25 do 49
|
13%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
15 do 24
|
11%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
8 do 14
|
9%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
Manj kot 8
|
7%
|
+----------------------------------------+---------------------+
5. Število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo
a)

kolektivni športi (število ekip v kategoriji):

+----------------------------------------+---------------------+
|
100 in več
|
15%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
50 do 99
|
13%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
25 do 49
|
11%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
10 do 24
|
9%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
Manj kot 10
|
7%
|
+----------------------------------------+---------------------+
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individualni športi in miselne igre (število društev v starostni
kategoriji na DP):

----------------------------------------+---------------------+
|
50 in več
|
15%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
25 do 49
|
13%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
13 do 24
|
11%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
5 do 12
|
9%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
Manj kot 5
|
7%
|
+----------------------------------------+---------------------+
Izvajalec lahko na osnovi razširjenosti športne panoge pridobi največ 60 odstotkov.

RAZREDI
Na osnovi pridobljenih odstotkov se športne panoge razvrsti v 10 razredov:
+----------------------------------------+---------------------+
|
1. razred
|
Nad 95 do 100%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
2. razred
|
Nad 90 do 95%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
3. razred
|
Nad 85 do 90%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
4. razred
|
Nad 80 do 85%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
5. razred
|
Nad 75 do 80%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
6. razred
|
Nad 70 do 75%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
7. razred
|
Nad 65 do 70%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
8. razred
|
Nad 60 do 65%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
9. razred
|
Nad 55 do 60%
|
+----------------------------------------+---------------------+
|
10. razred
|
Nad 50 do 55%
|
+----------------------------------------+---------------------+

(4) Program izvajalca, ki zbere 50 in manj odstotkov glede na razširjenost in kakovost se
uvrsti v sofinanciranje ne tekmovalnih programov.
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METLIKA
608.

PREBOLD
609.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Metlika

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora –
ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine
Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 4. redni seji dne 28. februarja 2019 sprejel

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13
in 46/14) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS,
št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 4. seji
dne 28. 2. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo
za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika.
2. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora iz prejšnjega člena znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
200,00 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora:
150,00 eurov.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti
na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019-4
Metlika, dne 28. februarja 2019

SDS – Slovenska
demokratska stranka
SD – Socialni demokrati
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SMC – Stranka
modernega centra
SLS – Slovenska
ljudska stranka
Lista Marjana Šarca
NSI – Nova Slovenija – krščanski demokrati

SKLEP
o financiranju
političnih strank
v Občini Prebold
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo
finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine,
če je dobila najmanj 50 % potrebnih glasov za izvolitev enega
člana občinskega sveta (število veljavnih glasov / s številom
mest v občinskem svetu x 50 / 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče
proračunsko leto in znaša 0,15 EUR mesečno za dobljen
glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Prebold v letu 2019 in 0,20 EUR v letu 2020 in v
naslednjih letih.
3. člen
Posamezne stranke iz proračuna Občine Prebold prejmejo:

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

Politična stranka

Sklep o financiranju političnih strank
v Občini Prebold

Število Znesek
Letni znesek Znesek na glas Letni znesek
glasov na glas
v EUR 2019 v EUR 2020
v EUR 2020
v EUR 2019
in naslednjih letih in naslednjih letih
577

0,15

1.038,60

0,20

1.384,80

490
266

0,15
0,15

882,00
478,80

0,20
0,20

1.176,00
638,40

166

0,15

298,80

0,20

398,40

152

0,15

273,60

0,20

364,80

125
120

0,15
0,15

225,00
216,00

0,20
0,0

300,00
288,00

4. člen
Sredstva nakaže Občina Prebold političnim strankam v enkratnem znesku najkasneje do 31. maja tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o

financiranju političnih strank v Občini Prebold (Uradni list RS,
št. 29/15).
Št. 007-0002/2019
Prebold, dne 28. februarja 2019
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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ROGAŠKA SLATINA
610.

Sklep o imenovanju podžupanov Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12,
14/15, 11/18, 30/18) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupanov
Občine Rogaška Slatina
1. člen
Za podžupana Občine Rogaška Slatina se imenujeta:
Boris Führer, roj. 9. 1. 1959, stan. Gubčeva ulica 2,
3250 Rogaška Slatina in
Janez Božak, roj. 1. 6. 1972, stan. Topole 41 a,
3250 Rogaška Slatina.
2. člen
Podžupana svojo funkcijo opravljata nepoklicno.
3. člen
Posamezni podžupan pomaga županu pri njegovem delu,
se udeležuje protokolarnih obveznosti ter opravlja posamezne
naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan posebej
pooblasti.
Podžupan Boris Führer sodeluje pri ključnih razvojnih
projektih občine, spremlja delo krajevnih skupnosti, spremlja
projekte občine na področju turizma in gospodarstva, spremlja
področje skrbi za starejše in socialno šibke občane ter delo
Odbora za cestno in komunalno infrastrukturo.
Podžupan Janez Božak sodeluje pri vsebinah s področja
družbenih dejavnosti, spremlja delo mladinskih organizacij,
spremlja projekte na področju izgradnje komunalne infrastrukture ter sodeluje pri delu civilne zaščite ter gasilstva.
4. člen
Podžupan Boris Führer nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga je župan pooblastil.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana Občine Rogaška Slatina do nastopa
mandata novoizvoljenega župana, podžupan Boris Führer.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3.
2019 dalje.
Št. 100-0030/2019
Rogaška Slatina, dne 20. februarja 2019
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SEMIČ
611.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Semič

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 14. člena statuta Občine Semič (uradno
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prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 27. 2. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Občini Semič
1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih
Občina Semič zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen
če je investitor oziroma pobudnik Občina Semič, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve
na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi,
investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev
ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor,
ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2019-7
Semič, dne 27. februarja 2019
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

612.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Semič

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Semič (uradno
prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 27. 2. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
1. člen
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo
za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič.
2. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
250,00 eurov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora:
200,00 eurov.
– za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča): 50,00 eurov.
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(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljišč, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote
urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2019-7
Semič, dne 27. februarja 2019
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

VSEBINA
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.

601.

602.
603.

604.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK)
Sklep o imenovanju ministra
Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem
sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d.,
domnevnega nezakonitega financiranja politične
stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve
poslancev v Državni zbor 2018

1287
1287
1288
1288
1288
1288

605.

606.

1288
607.
1289
608.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za februar 2019

LENDAVA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine
Lendava
Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lendava

PREBOLD

609.

Sklep
o
financiranju
v Občini Prebold

1290

610.

Sklep o imenovanju podžupanov Občine Rogaška
Slatina

611.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Semič
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič

1290

612.
1291

1295
1299

METLIKA

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

1289

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1291

OBČINE

MINISTRSTVA

Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega
programa osnovna šola
Odredba o spremembi prilagojenih izobraževalnih
programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem
središču

političnih

strank

1314

1314

ROGAŠKA SLATINA

1315

SEMIČ

1315
1315
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