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MINISTRSTVA
942. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti 

nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih 
motornih vozil

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list 
RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 
61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za 
zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih 

snovi v materialih in sestavnih delih  
motornih vozil

1. člen
V Pravilniku o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in 

sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 43/06, 32/09, 
74/11, 93/13, 87/16 in 36/18) se v 1. členu besedilo »Direktivo 
Komisije (EU) 2017/2096 z dne 15. novembra 2017 o spre-
membi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamen-
ta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2017, 
str. 24)« nadomesti z besedilom »Delegirano direktivo Komisije 
(EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge 
II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot pro-
tikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v 
absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 
2020, str. 116) in Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/363 
z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direkti-
vi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih 
vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v 
sestavnih delih (UL L št. 67 z dne 5. 3. 2020, str. 119)«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-47/2020
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-2711-0035

Tomaž Gantar
minister 

za zdravje

VRHOVNO SODIŠČE
943. Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka 

pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona 
o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 s spremembami), 4. in 4.a člena Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 
(Covid-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju 
ZZUSUDJZ) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije

O D R E D B O
o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev  

iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih 
in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

1. Odločanje sodišč v nujnih in nenujnih zadevah
Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nale-

zljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko 
v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno izvajanje 
sodne oblasti in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epi-
demije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavi-
rus, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja 
sodstva vsa sodišča od 5. 5. 2020 opravljajo naroke, odločajo 
in vročajo sodna pisanja

a) v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona 
o sodiščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu s to odredbo, če 
sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, 
določenimi v tej odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te 
odredbe določi predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slo-
venije, ter tako, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno 
zdravje in življenje ljudi, ter

b) v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o 
sodiščih;

od teh se pa kot nujne ne štejejo:
b.1. v zadevah zavarovanja, dejanja, ki zahtevajo osebne 

stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih 
in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za 
življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti,

b.2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
b.3. popis zapustnikovega premoženja,
b.4. zadeve prisilne poravnave in stečaja, v katerih do 

vključno 30. 3. 2020 ni bil izdan sklep o začetku postopka,

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 2346 / Št. 62 / 4. 5. 2020 Uradni list Republike Slovenije

b.5. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora 
po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,

b.6. upravni spori po Zakonu o informacijskem poobla-
ščencu,

b.7. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju,

b.8. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
b.9. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slove-

nije s Slovenci zunaj njenih meja.
2. Temeljni ukrepi za nemoteno izvajanje sodne oblasti v 

zadevah, navedenih v 1. točki te odredbe:
2.1. Dostop do sodišča
Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stran-

ke, njihove pooblaščence in druge osebe ter vstopno točko v 
sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to 
mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventiv-
ni ukrepi za preprečitev virusne okužbe in objavi pisno obvestilo 
za vse vstopajoče o uvedenih preventivnih ukrepih, ki veljajo 
v prostorih sodišča.

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov 
stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v 
postopkih, kjer je to omogočeno,

2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elek-
tronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

V času trajanja posebnih ukrepov se morajo stranke, 
njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi 
s postopkom in niso vabljeni na sodišče, predhodno najaviti 
preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk 
v času uradnih ur.

2.2. Naroki, seje in zaslišanja
Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in 

prostorski pogoji, praviloma izvedejo preko videokonference.
Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo prek 

videokonference, mora biti razdalja med sodniki, sodnim ose-
bjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami 
vsaj dva metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa 
mora biti razkužen.

2.3. Javnost glavne obravnave
Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varo-

vanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč 
ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik 
ali predsednik senata začasno izključi javnost celotne glavne 
obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne 
ukrepe.

2.4. Drugi ukrepi
Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik 

Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodi-
šče pa vsak predsednik sodišča.

3. Veljavnost odredbe in drugih ukrepov
Ta odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi zač-

nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in veljajo 
do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, ko prenehajo razlogi zanje, vendar najdlje 
do 1. julija 2020.

4. Prenehanje veljavnosti prejšnje odredbe
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 
83.a člena Zakona o sodiščih z dne 30. 3. 2020, objavljena 
v Uradnem listu RS, št. 39/20 in Odredba o spremembi od-
redbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega 
odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena 
ZZUSUDJZ z dne 8. 4. 2020, objavljena v Uradnem listu RS, 
št. 47/20.

Št. Su 407/2020
Ljubljana, dne 4. maja 2020

Predsednik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

944. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
marec 2020

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2020

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2020 v primerjavi s 
februarjem 2020 je bil –0,008.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2020 
je bil –0,004.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca marca 2020 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu marca 2020 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,004.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin mar-
ca 2020 v primerjavi s februarjem 2020 je bil –0,008.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do marca 2020 je bil –0,010.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do marca 2020 je bil –0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2020 
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,005.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do marca 2020 v primerjavi s povprečjem leta 
2019 je bil –0,002.

Št. 9621-76/2020/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2020
EVA 2020-1522-0011

Bojan Nastav
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

BOROVNICA

945. Pravilnik o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Borovnica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), 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), 16. člena Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju športa v Občini Borovnica (Uradni list RS, 
št. 76/00) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list 
RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni 
seji dne 16. 4. 2020 sprejel
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P R A V I L N I K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Borovnica

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije 
za vrednotenje in delitev sredstev, namenjenih za uresničeva-
nje javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica 
(v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa 
(v nadaljevanju: LPŠ).

(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v pro-
računu občine.

2. člen
(uporaba kratic)

Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

DL – državna liga
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
RS – Republika Slovenija
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza.

3. člen
(opredelitev javnega interesa)

Javni interes na področju športa v občini obsega dejavno-
sti na vseh področjih športa, v skladu s prednostnimi nalogami, 
opredeljenimi v NPŠ, in se uresničuje tako, da se:

– zagotavlja finančna sredstva sofinanciranje LPŠ na 
ravni občine,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
dejavnosti na vseh področjih športa,

– načrtuje, gradi posodablja in vzdržuje lokalno pomemb-
ne športne objekte in površine za šport v naravi.

4. člen
(izvajalci LPŠ)

Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 

s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

športne programe, določene z LPŠ,
– pravne osebe, zasebniki in druge organizacije, ki so 

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu.

5. člen
(pravica do sofinanciranja)

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinan-
ciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Borovnica,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

najmanj 1 leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– imajo za prijavljene športne programe

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen ali usposobljen strokovni kader za opra-
vljanje dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden 
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, 
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve 
uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje ce-

loletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega 
športnega programa v merilih drugače opredeljen,

– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco 
članstva, evidenco o udeležencih programa in evidenco o 
plačani članarini.

(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

6. člen
(opredelitev področij športa)

(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skla-
du se v skladu s proračunskimi možnostmi, ob upoštevanju 
načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajal-
ce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja 
športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potre-

bami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
V kolikor razpoložljiva sredstva v posameznem letu ne 

bodo zadoščala za udejanjanje programa športa v celoti, se 
prednostno upošteva financiranje programov pod točkami 1.1., 
1.4., 1.5., 1.8. in 1.9.

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-
RAVI

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Občinske športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno promocijske prireditve za podelitve 

priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V 

ŠPORTU
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so 

določena merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspe-

šnost ter pomen za lokalno okolje v programih športa otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter v drugih 
programih kakovostnega in vrhunskega športa.

(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejav-
nosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika in 
se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje 
LPŠ do zaključka razpisnega postopka ne sme spreminjati.

7. člen
(LPŠ)

(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, 
ki so v danem letu opredeljena kot javni interes občine. Predlog 
LPŠ pripravi občinska uprava. K predlogu LPŠ poda mnenje 
pristojni odbor, sprejme ga občinski svet.
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(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

– športne programe oziroma področja, ki se v prora-
čunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz 
občinskega proračuna,

– obseg in vrsto športnih programov oziroma področij,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posame-

znih področij športa, morebitne dodatne pogoje in zahteve za 
vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.

8. člen
(postopek izbora izvajalcev LPŠ)

Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sred-
stev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za 
šport poteka po pravilniku, ki ureja postopek izvedbe javnega 
razpisa v Občini Borovnica.

9. člen
(merila za sofinanciranje)

Merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih progra-
mov so priloga pravilnika.

10. člen
(začasno sofinanciranje)

(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ 
se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi 
sklepa o začasnem sofinanciranju. Dokument se lahko sklene 
samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane 
že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec podal pisno zah-
tevo po začasnem sofinanciranju. O začasnem sofinanciranju 
odloči župan s sklepom.

(2) V sklepu o začasnem sofinanciranju se določi način in 
višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinancira-
nja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, 
ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena v preteklem letu.

(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ 
se že nakazana sredstva poračunajo.

11. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe naj-
manj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti 
za izbrano področje v skladu z razpisom.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračun-
skih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov 
vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa lahko 
župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.

12. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)

(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- 
tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih 
objektov in površin pred drugimi uporabniki.

(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo 
v oziroma na javnih športnih objektih in površinah, imajo pred-
nost pred drugimi izvajalci LPŠ.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in 
zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov 
(Uradni list RS, št. 76/00).

14. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2016-6
Borovnica, dne 16. aprila 2020

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI BOROVNICA 
 
V Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Borovnica so opredeljeni 
izvajalci, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za 
uresničevanje javnega interesa v športu so z merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila) 
opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa: 

1. športni programi, 
2. športni objekti in površine za šport v naravi, 
3. razvojne dejavnosti v športu, 
4. organiziranost v športu, 
5. športne prireditve in promocija športa, 
6. družbena in okoljska odgovornost v športu. 

Za večino področij športa se z merili določa sistem točkovanja. Vrednost področja predstavlja 
seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi oddanih prijav na JR. Vnaprej dogovorjena 
merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Finančna vrednost predstavlja 
zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo točke, ki je določena glede na sredstva, 
predvidena v LPŠ. 
Sofinanciranje športnih objektov in površin za šport v naravi ni predmet JR, ampak se na 
osnovi sprejetega LPŠ sofinancira neposredno iz ustreznih proračunskih postavk. 
 
 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, 
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del 
športa in predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. 
 
 
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV: 
 
Vrednoti se celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov v letu. Športne 
programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar ne več, kot je 
odločeno z merili. Obseg programa se vrednoti v urah, pri čemer je ura programa 60 minut. 
 
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede:  
 

1. predvidenega števila udeležencev vadbene skupine: 
 če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk 

sorazmerno zmanjša, če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno 
vrednotenje programa ( = korekcija popolnosti skupine) 

 uporaba športni panogi primernega športnega objekta (= korekcija športni 
objekt) 

 vodenja programov s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega 
strokovnega kadra     (= korekcija strokovni kader)  

 določitve primerne višine materialnih stroškov izvedbe športnega programa 
(=korekcija MS) 

2. pri tekmovalnih športnih programih se vrednotijo le programi izvajalcev LPŠ, ki imajo 
dejavnost organizirano in tekmujejo  vsaj v dveh (2) starostnih kategorijah, od tega 
vsaj ena starostna kategorija otrok in mladine,  razen v športnih panogah, kjer zaradi 
specifičnosti panoge tega pogoja ni mogoče izpolniti, 

3. v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, se vrednotijo le športniki, ki so registrirani pri NPŠZ (oz. ZŠIS-POK), 
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4. ekipe in (ali) posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmah v 
sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v športnih panogah, kjer zaradi 
svoje specifičnosti tega ni mogoče izpolniti. 

 
PREGLEDNICA ŠT. 1 KOREKCIJA POPOLNOSTI  SKUPINE : KPS 
 

SKUPINA manjša večja 
Korekcijski faktor Sorazmerno glede na 

velikost skupine 
Ni korekcije 

 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2 KOREKCIJA ŠPORTNI OBJEKT :KŠO 
 

ŠPORTNI OBJEKT Zunanje površine Zaprti objekti 
Korekcijski faktor 0,80 1,00 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 KOREKCIJA STROKOVNI KADER 
 

STROKOVNI 
KADER 

Usposobljenost 
stopnja 0 

Usposobljenost 
stopnja 1 

Usposobljenost  
stopnja 2 

Usposobljenost  
izobrazba FŠ 

Korekcijski faktor 0,70 0,80 1,00 1,2 
 

o Usposobljenost stopnja 0: izvajalcem vseh programov, ki nimajo usposobljenega 
strokovnega kadra za strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za 
takšne programe korigira s faktorjem 0,70 (vodja programa nima dokazane strokovne 
usposobljenosti za vaditelja) 

o Usposobljenost stopnja 1: vodja programa ima dokazano strokovno usposobljenost in 
izvaja programe rekreacije  (tudi ŠVOM) in športa starejših. 

o Usposobljenost stopnja 2: vodja programa ima dokazano strokovno usposobljenost in 
izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, pripravljalni programi. 

o Usposobljenost - izobrazba Diplomant FŠ: Vodja programa ima dokazano strokovno 
usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe športne vzgoje otrok in 
mladine, tekmovalni programi. 

 
 
 
POSEBNI POGOJI VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za 
populacijo predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo 
šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. 
 
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI  
Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v VIZ zavodih, štejemo Mali 
sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan 
(KRP) in Mladi planinec (MP) ali drugi tovrstni programi. Če se programi izvajajo v okviru 
obveznega učnega procesa in so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), 
niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine. 
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PREGLEDNICA ŠT. 1.1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 

 
PROMOCIJSKI ŠPORTNI 
PROGRAMI 
(MS; CP; ZS; NSP; KRP; 
MP) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

število udeležencev 
programa 1 1 

Točke /MS/udeleženec 1 1 
 
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja, ki se izvajajo izključno v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo 
šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne 
do državne ravni. 
  

PREGLEDNICA ŠT. 1.1.2. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE  

 
ŠOLSKA ŠPORTNA 
TEKMOVANJA 

ŠOLOOBVEZNI (tudi s PP) 
 (do 15 let) 

Velikost skupine (št. 
udeležencev) 10 

Točke /MS/skupina 
(občinsko, medobčinsko) 10 

Točke /MS/skupina (regijsko, 
državno) 15 

 
1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI 
Nacionalni program športa sem prišteva dodatne ure športa v osnovnih šolah, v času pouka, 
a izven kurikuluma. Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višina 
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ  sprejema. 
 
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 
tednov v letu oziroma 60 ur letno. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni 
kader. Če izvajalec programov VIZ (ali drugemu upravljavcu) ne plača stroškov prostora, se 
ovrednoti le strokovni kader. 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1.1.4. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 

 
CELOLETNI ŠPORTNI 
PROGRAMI (ŠVOM, 
prostočasni programi vadbe) 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

MLADINA 
(do 19 let) 

Velikost skupine (št. 
udeležencev) 10-12 12-20 12-20 

Število ur vadbe (tedensko) 1,5 2 2 
Število tednov 30 30 30 
Točke /OBJEKT/skupina  45 60 60 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina  45 60 60 
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1.1.5. PROGRAMI V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC (jesenske, zimske, prvomajske) 
Programi praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki 
jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo VIZ, se ovrednoti le strokovni kader. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1.1.5. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 

 
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(počitniški programi  

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

Velikost skupine (št. udeležencev) 12  
Število ur progama 10-20 
Točke /MS/skupina  10-20 
Točke/STROKOVNI KADER/skupina  10-20 
 
 
1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni 
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi ali 
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno 
integracijo v vsakdanje življenje. Financirajo se promocijski športni programi in celoletni 
športni programi po merilih v preglednicah 1.1.1., 1.1.4. in 1.1.5.. 
 
1.3. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu 
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. V kolikor 
lokalna skupnost sofinancira te dejavnosti, se merila za vrednotenje in višina proračunskih 
sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENA V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
Predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi 
doseganja vrhunskih športnih rezultatov. 
 
1.4.1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KŠ IN VŠ 
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, so 
sestavni del športnih programov. Pogoj za sofinanciranje je ustrezno oblikovana vadbena in 
tekmovalna piramida (najmanj 3 starostne skupine). 
 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1.4.1. ŠV OTROK IN MLADINE, USMERJENA V 
KŠ IN VŠ 

Vadba: tednov: 40 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 6-9 

let 
10-11 
let 

12-13 
let 

14-15 
let 

16-17 
let 

18-19 
let 

Velikost skupine  10 10 8-12 8-12 8-12 8-12 
Število ur vadbe/tedensko 3 3 4 4 6 6 
Število tednov 30 35 40 40 40 40 
Točke /MS/skupina  90 120 210 210 240 240 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina  90 120 210 210 240 240 
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PREGLEDNICA ŠT. 1.4.2. ŠV OTROK IN MLADINE, USMERJENA V 
KŠ IN VŠ – MISELNE IGRE 

Tedensko število ur vadbe: 20, število tednov vadbe v letu: 40 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
– MISELNE IGRE 

6-9 
let 

10-11 
let 

12-13 
let 

14-15 
let 

16-17 
let 

18-19 
let 

Velikost skupine šah 6 6 8 8 10 10 
Število ur vadbe/tedensko 3 3 4 4 6 6 
Število tednov 30 35 40 40 40 40 
Točke /MS/skupina  90 120 210 210 240 240 
Točke/STROKOVNI KADER/sina  90 120 210 210 240 240 
Šah: hitropotezni, pospešeni, standardni 
 
 
1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
V to skupino prištevamo športnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih 
sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani 
skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ. Za manjše število ur vadbe se upošteva sorazmerna 
korekcija točk, najmanjše število ur vadbe za razvrstitev v to skupino je 4 ure tedensko, 40 
tednov (160 ur). 
 
PREGLEDNICA ŠT. 1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT ODRASLIH 
Ur vadbe tedensko: 8, tednov: 40 
KAKOVOSTNI ŠPORT ODRASLIH   Nad 20 let 
Velikost skupine gibalno tehnične 
panoge  8 - 12 

Število ur vadbe/tedensko  8 
Število tednov  40 
Točke /MS/skupina   320 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina   320 

 
1.6. VRHUNSKI ŠPORT 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v 
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov  v zadnji objavi 
OKS-ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s 
svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali 
perspektivnega razreda (PR). Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. S 
sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo dodatni programi športnikov PR, MR, SR, v 
obsegu 240 točk na udeleženca. Sredstva se zagotovi z LPŠ za tekoče leto. 
 
1.7. ŠPORT INVALIDOV 
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne kot tudi 
športne učinek. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri 
prostočasnih športnih dejavnostih. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v 
letu oziroma 60 ur v letu. 
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PREGLEDNICA ŠT. 1.7. ŠPORT INVALIDOV 
 
ŠPORTNI  PROGRAMI 
INVALIDOV  (netekmovalni 
programi vadbe) 

CELOLETNI PROGRAMI OBČASNI PROGRAMI 

Velikost skupine (št. 
udeležencev) 5-8 5-8 

Število ur progama/tedensko 2 10 
Število tednov 30  
Točke /MS/skupina  60 10-15 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina  60 10-15 

 
1.8. ŠPORTNA REKREACIJA 
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih 
dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija (ŠR) je zbir raznovrstnih športnih 
dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe 
prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na 
rekreativnih tekmovanjih. 
 
1.8.1. CELOLETNI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI 
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 90 ur 
letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe 
netekmovalnega značaja. 
 
PREGLEDNICA ŠT. 1.8.1. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
ŠPORTNA REKREACIJA 
(netekmovalni programi vadbe) 

CELOLETNI 
PROGRAMI 

OBČASNI 
PROGRAMI 

GIBANJE ZA 
ZDRAVJE 

Velikost skupine (individualne 
panoge) 8-14 12-15 12-15 

Število ur progama/tedensko 2-3 20-40 2-3 
Število tednov 30-40  30-40 
Točke /ŠPORTNI OBJEKT/skupina  60-90 10-20 60-90 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina  60-90 10-20 60-90 

 
1.8.2. PODROČNI CENTRI GIBANJE ZA ZDRAVJE 
Predstavljajo povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju športne 
rekreacije. Merila za vrednotenje področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni in 
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
1.9. ŠPORT STAREJŠIH 
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. 
letom starosti in razširjenih družin, pri čemer pod pojmom razširjenih družin razumemo zvezo 
starejših oseb in vnukov. 
 
1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH IN ISTOČASNA ŠPORTNA VADBA 
RAZŠIRJENE DRUŽINE 
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe 
razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo 
različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem 
okolju. 
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PREGLEDNICA ŠT. 1.9.1. ŠPORT STAREJŠIH 
ŠPORT  STAREJŠIH 
(netekmovalni programi vadbe) 

SKUPINSKA 
VADBA 

RAZŠIRJENE 
DRUŽINE 

Velikost skupine  11-15 11-15 
Število ur vadbe/tedensko 2 2 
Število tednov 30 30 
Točke/STROKOVNI 
KADER/skupina  60 60 

 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je 
pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se sofinancira posodabljanje in 
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, medtem ko redna 
vzdrževalna dela in obratovanje niso predmet sofinanciranja LPŠ. Sredstva za sofinanciranje 
se zagotavljajo na posebnih proračunskih postavkah, izvajalci so izbrani na specifičen način. 
 
S sredstvi proračuna se sofinancira energetske in športno tehnološke posodobitve športnih 
objektov, trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za 
šport ter novogradnje športnih objektov. 
 
Predmet javnega razpisa je lahko sofinanciranje obratovalnih stroškov športnih objektov in 
površin, ki so z LPŠ prepoznani kot neobhodni za izvajanje športnih programov in projektov v 
javnem interesu. Kriterije vrednotenja in sofinanciranja in višino proračunskih sredstev se 
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema. 
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Razvojne dejavnosti v športu prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne 
naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa. LPŠ za koledarsko leto, za 
katero se sprejema, lahko opredeli področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti, 
maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja, maksimalno število priznanih 
projektov v založništvu, znanstveno raziskovalni dejavnosti ali informacijsko komunikacijski 
tehnologiji v športu. 
 
3.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
Programi izobraževanja so v pristojnosti izobraževalnega sistema, programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih, verificiranih pri strokovnem svetu 
RS za šport ali pri strokovnih organih NPŠZ. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko 
sofinancirajo: 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3.1. USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU 

 
PROGRAMI 
USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA 

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje) 

USPOSABLJANJE 
stopnja 1, 2 

Minimalno število 
udeležencev programa 1 1 

Točke/MS/udeleženec  5 20 
 
Sredstva so namenjena za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki 
neposredno vodijo izvajanje programov športa in sicer za pridobivanje vseh oblik strokovne 
usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni 
seminarji). Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa za usposabljanja v preteklem 
letu, na podlagi predloženih dokazil (kopije plačanega računa, potrdilo o opravljenem 
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izobraževanju, pogodba s kandidatom z obveznostjo, da bo kandidat najmanj eno leto 
opravljal strokovno delo pri izvajalcu športa, ki ga pošilja na izobraževanje) 
 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
Delovanje društev se sofinancira iz občinskega proračuna na podlagi števila članov  s 
plačano članarino (vadnino). Šteje se le članstvo, ki plača članarino/vadnino najmanj v višini 
10€. 
 
PREGLEDNICA ŠT. 4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 

DELOVANJE 
ŠPORTNIH 
DRUŠTEV 

TRADICIJA: 
LETA 
DELOVANJA 

ČLANSTVO 
S PLAČANO 
ČLANARINO

REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO 
V NPŠZ 

DRUŠTVO 
V 
JAVNEM 
INTERESU

Točke/leto 
delovanja 2 0 0 0 0 

Točke/član 
oz. 
tekmovalec 

0 1 2 0 0 

Točke/društvo 0 0 0 30 50 
Točke skupaj 
največ  80 300 150 30 50 
 
 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture  športa. Kjer potekajo, imajo 
velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in razvoj športne kulture. 
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ ni predmet sofinanciranja (državna 
prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja). Sofinancira se druge športne prireditve (množične 
športne prireditve, druge športne prireditve lokalnega pomena, prireditve ob obletnicah 
društva), vse izvedene na območju občine Borovnica. Sofinancira se največ tri (3) športne 
prireditve na izvajalca. Izkazano mora biti obveščanje javnosti. 
Število udeležencev predstavlja število aktivnih udeležencev na zadnji izvedeni športni 
prireditvi. Če se prireditev organizira prvič, se upošteva predvideno število udeležencev po 
oceni organizatorja. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA 

 
DELOVANJE ŠPORTNIH 
DRUŠTEV 

udeleže
ncev 

udeleže
ncev 

udeležen
cev 

udeleženc
ev 

udeleženc
ev 

 do 35 36-70 71-105 106-130 nad 130 
Točke prireditev društvenega 
pomena 10 20 30 40 60 

Točke prireditev občinskega 
pomena 20 30 40 50 70 

Točke prireditev regijskega 
pomena 

30 40 50 60 80 

 
5.1. PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU 
 
Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke 
ter druge vrste priznanj in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za 
katerega se LPŠ sprejema. 
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IVANČNA GORICA

946. Ugotovitveni Sklep o prenehanju 
mandata članu Odbora Občinskega sveta 
za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata članu Odbora 
Občinskega sveta za negospodarstvo  
in javne službe družbenih dejavnosti

I.
Ugotovi se, da je članu Primožu Jeraliču, na podlagi pisne 

izjave o odstopu z dne 30. 1. 2020, predčasno prenehal mandat 
člana Odbora Občinskega sveta za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9004-0001/2019-6
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

947. Sklep o razrešitvi dosedanjega člana 
in imenovanju nadomestnega člana Odbora 
Občinskega sveta za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in desete alineje 
16. člena v povezavi s 24. n 28. členom Statuta Občine Ivanč-
na Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju 

nadomestnega člana Odbora Občinskega  
sveta za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti

I.
Primož Jeralič se razreši z mesta člana Odbora Občin-

skega sveta Občine Ivančna Gorica negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti.

II.
Za nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta Obči-

ne Ivančna Gorica za negospodarstvo in javne službe družbe-
nih dejavnosti se imenuje Rok Zupančič.

III.
Mandat člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna 

Gorica za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
traja do prenehanja mandatov članov Občinskega sveta Občine 
Ivančna Gorica, izvoljenih v mandatnem obdobju 2018–2022.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občin-

skem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9004-0001/2019-6
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

948. Sklep o imenovanju odgovornega urednika 
javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15  – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) 
in 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/03, 33/07 in 57/11) 
ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imeno-
vanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
11. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju odgovornega urednika javnega 

glasila Občine Ivančna Gorica

1. člen
Za odgovornega urednika javnega glasila Občine Ivančna 

Gorica se za štiriletno obdobje imenuje: Matej Šteh, Velike 
Pece 19, 1296 Šentvid pri Stični, javni uslužbenec Občine 
Ivančna Gorica z nazivom strokovni sodelavec VII/2-II.

2. člen
V skladu z 11. členom Pravilnika o plačah in drugih pre-

jemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občin-
skega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, 
članov svetov krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 107/12) je 
odgovorni urednik upravičen do nadomestila plače oziroma sej-
nine za vodenje sej uredniškega odbora v višini 4 % od osnovne 
plače profesionalnega župana brez dodatkov na delovno dobo.

Formalno bo to urejeno s posebnim sklepom župana 
oziroma v aneksu k pogodbi o zaposlitvi.

3. člen
Mandatna doba odgovornega urednika začne teči z dnem 

22. 4. 2020 in traja 4 leta.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občin-

skemu svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9002-0001/2020-3
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

949. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJF, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. čle-
na Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 
– UPB2) in na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora 
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(Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Status grajenega javnega dobra pridobijo zemljišča:
1. parc. št. 782/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685456)
2. parc. št. 781/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685463)
3. parc. št. 882/8 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684525)
4. parc. št. 780/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685468)
5. parc. št. 882/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684527)
6. parc. št. 779/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685389)
7. parc. št. 882/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684520)
8. parc. št. 775/5 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685395)
9. parc. št. 774/18 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761616)
10. parc. št. 882/1 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684522)
11. parc. št. 839/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684541)
12. parc. št. 774/15 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761619)
13. parc. št. 773/8 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761615)
14. parc. št. 772/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761605)
15. parc. št. 771/10 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761601)
16. parc. št. 779/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6685391)
17. parc. št. 881/4 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761551)
18. parc. št. 881/6 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761549)
19. parc. št. 771/12 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761599)
20. parc. št. 771/14 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761597)
21. parc. št. 778/15 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761561)
22. parc. št. 840/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684535)
23. parc. št. 778/9 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6761562)
24. parc. št. 841/3 k.o. 1819 – VELIKE PECE (ID 6684531)
25. parc. št. 776/2 k.o. 1820 – GORENJA VAS (ID 6684513).

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0091/2019
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

ZAGORJE OB SAVI

950. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja 
storitve obvezne gospodarske javne službe 
v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi 
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob 
Savi na 8. dopisni seji dne 2. 4. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na 5. dopisni 

seji dne 19. 3. 2020 sprejel sklep o soglasju k oblikovanju cen 
izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe v Občini 
Zagorje ob Savi, ki izhaja iz Elaborata Komunale d.o.o., z da-
tumom december 2019, in sicer za:

– Oskrbo s pitno vodo,
– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– Ravnanje s komunalnimi odpadki.

II.
Cene storitve obvezne občinske gospodarske javne služ-

be varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za:
– Oskrbo s pitno vodo,
– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– Ravnanje s komunalnimi odpadki

se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in veljajo od 
1. 6. 2020.

III.
Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št. 354-9/2020
Zagorje ob Savi, dne 2. aprila 2020

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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VLADA
951. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 

zneska trošarine za energente

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Za-
kona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura-

dni list RS, št. 34/18, 45/20 in 55/20) se v 1. členu:
– v točki 1.3 število »502,18« nadomesti s številom 

»514,21«,
– v točki 1.4 število »502,18« nadomesti s številom 

»514,21« in
– v točki 2.1 število »418,79« nadomesti s številom 

»467,03«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 5. maja 2020.

Št. 00712-10/2020
Ljubljana, dne 4. maja 2020
EVA 2020-1611-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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