URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 18. 12. 2003, ŠT. 8 LETO IX
CENA 660,00 SIT

Na podlagi 33. in 175., 182. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Zure P-1, Uradni list RS, št.
110/02), sprejetega Programa priprave ureditvenega načrta območja PŠ 4 – ŠENTVID (Uradni vestnik
občine Lukovica, št. 12/2002) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, štev.
1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PREDLOGA ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU (UREDITVENEM NAČRTU)
OBMOČJA PŠ4 – ŠENTVID PRI LUKOVICI – 1. obravnava
1. Občinski svet sprejema Odlok o lokacijskem načrtu območja PŠ4 Šentvid pri Lukovici v 1.
obravnavi in ga posreduje skupaj z grafičnimi sestavinami v enomesečno javno razgrnitev.
2. Javna razgrnitev bo potekala od dne 22.12.2003 v prostorih občinske stavbe in v krajevni
skupnosti Prevoje. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo
dne14.1.2004, ob 18. uri, v prostorih Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu.
3. Postopek v zvezi z javno razgrnitvijo in javno obravnavo vodi pristojna strokovna služba v
okviru občinske uprave Občine Lukovica.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 3/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur. list RS, št.
24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na svoji 10. redni seji, dne 15.12.2003, sprejel

SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI LUKOVICA
Občinski svet Občine Lukovica sprejema Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini
Lukovica v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 4/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur. list RS, št.
24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski
svet Občine Lukovica na svoji 10. redni seji, dne 15.12.2003, sprejel
PRAVILNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI LUKOVICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Lukovica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Lukovica.
Podrobnejši pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občni Lukovica so sestavni
del pravilnika.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
 športna društva,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Lukovica.
 ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov
športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena
tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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 da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo
dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
 da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti,
 da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
 da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
 društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ( z motnjami v razvoju)
4. vrhunski šport
5. kakovostni šport
6. športna rekreacija in planinarjenje
7. šport invalidov
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
9. delovanje zvez športnih društev
10. informatika in založništvo v športu
11. državne, medobčinske in občinske prireditve
5. člen
Občinska uprava v sodelovanju z Odborom za družbene in društvene dejavnosti vsako leto izvede javni
razpis, s katerim se razdelijo sredstva, namenjena za sofinanciranje športnih programov v Občini
Lukovica.
Javi razpis se izvede praviloma v mesecu novembru oz. decembru za prihodnje proračunsko obdobje na
osnovi tekočega proračuna. V kolikor se spremeni prihodnji proračun, se sorazmerno spremenijo tudi
odobrena sredstva.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu Rokovnjač.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
-

predmet javnega razpisa
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-

okvirno višino sredstev oziroma delež sredstev, ki se v okviru skupnih proračunskih sredstev za
šport, namenjena za posamezni program v skladu z Letnim programom športa, ki ga sprejme
občinski svet
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
rok, do katerega morajo biti predložene vloge
rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
6. člen

Občinska uprava v sodelovanju z Odborom za družbene in društvene dejavnosti opravlja naslednje:
- pripravi javni razpis
- pregleda prispele prijave na javni razpis
- vrednoti prijavljene športne programe v skladu z določili tega pravilnika
- pripravi poročila županu
- spremlja izvajanje športnih programov in določitev sankcij v skladu s tem pravilnikom
- izvaja druge naloge, ki jih določi župan
7. člen
Občinska uprava s sklepom najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega razpisa oz. po sprejetju proračuna
odloči o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje programov.
8. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe
programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
- vsebino in obseg programov
- čas realizacije programa
- pričakovani dosežki in rezultati
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna
- druge medsebojne pravice in obveznosti
- način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev
- posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo,
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo
finančna sredstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
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Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
LUKOVICA
1. POGOJI
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki so opredeljeni
v 3. členu Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Lukovica in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
-

da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske pogoje in prostorske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti
da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za katero so registrirani in delujejo
najmanj 35 tednov v letu
da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno
izvajajo svojo dejavnost
da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in o plačani članarini.

2. NORMATIVI IN KRITERIJI
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega
procesa ter športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z
namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanje osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja
otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Za izvajanje programa Zlati sonček se zagotovi:
 propagandno gradivo (tekmovalne knjižice, medalje, priročnike, diplome).
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini),
 20 ur najema objekta za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
Za izvajanje akcije »Ciciban planinec« (planinska šola) in taborništva se sofinancira:
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 planinska in taborniška šola - 30 ur strokovnega kadra in najema objekta za skupino z največ 20
udeležencev,
 pohodi oziroma tabori – strokovni kader za 10 pohodov na skupino z največ 20 udeleženci (povprečno
pohod 3 ure)
Za ostale oblike športne vadbe se sofinancira:
 60 ur strokovnega kadra za skupino (največ 20 udeležencev v skupini),
 60 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa.
Za izvajanje programa Zlati sonček se zagotovi:
 propagandno gradivo (tekmovalne knjižice, medalje, priročnike, diplome).
Za izvajanje programa Krpan se zagotovi:
 propagandno gradivo (tekmovalne knjižice, medalje, priročnike, diplome).
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini),
 20 ur najemnine objekta za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
Za izvajanje tečaja smučanja se sofinancira:
 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini),
 20 ur najemnine objekta za vsako skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
Sofinanciranje deleža medobčinskih šolskih športnih tekmovanj - »OŠ Domžalske regije«:






delež sodniških stroškov – glede na število udeležencev na tekmovanju,
delež stroškov objekta – glede na število udeležencev na tekmovanju,
delež stroškov organizacije,
medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta,
pri ekipnih tekmovanjih pokal za 1. mesto in medalje za prva tri mesta.

Sofinanciranje področnih tekmovanj:







delež sodniški stroškov – glede na število udeležencev na tekmovanju,
delež stroška objekta – glede na število udeležencev na tekmovanju,
delež delovanja področnega centra šolskih športnih tekmovanj,
medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta
pri ekipnih tekmovanjih pokal za 1. mesto in medalje za prve tri mesta
stroški prevoza.

239

Sofinanciranje državnih tekmovanj:
 stroški prevoza in prehrane.
Sofinanciranje interesne športne vadbe v šoli:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 20 udeležencev v skupini),
 dodatno 20 ur strokovnega kadra za uvrstitev na višji nivo tekmovanja (področno, četrt finale, pol
finale in finale šolskih športnih tekmovanj) maksimalno dodatno 80 ur na skupino.
Sofinanciranje dejavnosti tabornikov in planincev:
 planinska in taborniška šola - 40 ur strokovni kader in najem objekta za skupino največ 20
udeležencev,
 tabori oziroma pohod – strokovni kader za 10 pohodov na skupino z največ 20 udeležencev
(povprečno pohod 4 ure).
Za ostale oblike športne vadbe se sofinancira:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 20 udeležencev v skupini),
 80 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V program se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da lahko postanejo vrhunski športniki in so njihovi dosežki primerljivi z rezultati vrstnikov v
mednarodnem merilu.
Programi so razdeljeni v tri starostne stopnje:
-

I. cicibani, cicibanke
II. mlajši dečki in deklice
III. starejši dečki in deklice

Programi, ki se sofinancirajo:
Sistem

I. stopnja - do 240 urni programi (tabeli 1 in 2)
II. stopnja – od 240 do 400 urni programi (tabeli 1 in 2)
III. stopnja – od 300 do 800 urni programi (tabeli 1 in 2)
in obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.

Sofinancira se:
 strokovni kader
 objekt
 materialni stroški programa
2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami
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Sofinancira se:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 10 udeležencev v skupini)
 80 ur najem objekta za skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta starosti je dejavnost mladih, ki se prostovoljno
vključujejo v programe športa.
Sofinanciranje interesne športne vzgoje:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 20 udeležencev v skupini),
 80 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe.
Sofinanciranje dejavnosti tabornikov in planincev:
 planinska in taborniška šola - 20 ur strokovni kader in najem objekta za skupino največ 20
udeležencev,
 tabori oziroma pohodi – strokovni kader za 10 pohodov na skupino z največ 20 udeležencev
(povprečno pohod 6 ure).
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so razdeljeni v dve starostni skupini:
-

IV. mlajši mladinci in mladinke,
V. starejši mladinci in mladinke.

Programi, ki se sofinancirajo:
- IV. stopnja – od 400 do 700 urni programi (tabeli 1 in 2)
- V. stopnja – od 400 do 1.100 urni programi (tabeli 1 in 2)
Sistem in obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
Sofinancira se:
 strokovni kader
 objekt
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 10 udeležencev v skupini)
 80 ur najem objekta za skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
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II. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega
in perspektivnega razreda.
Programi, ki se sofinancirajo:
- do 1.200 urni programi
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez
Slovenije.
Sofinancirajo se programi vadbe za športnike perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda:
 objekt in strokovni kader,
 materialni stroški programa.
Kategoriziranim športnikom po kriterijih Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije se
izplačuje športni dodatek v višini:
1.
1.
1.
1.

športnik mednarodnega razreda:
športnik perspektivnega razreda:
športnik državnega razreda:
športnik mladinskega razreda:

1200 točk
900 točk
600 točk
300 točk

Vrednost točke za vrhunski šport določi komisija za program športa in je odvisna od števila upravičencev
in višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine Lukovica.
III. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja 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 sistemih tekmovanj do naslova državnih prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva
morajo imeti:


zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
 da je pomembna za občino Lukovica v vrhunskem, kakovostnem ali množičnem športu,
 da ima organizirane vsaj tri starostne skupine (selekcije).
Programi, ki se sofinancirajo:
- 320 urni programi.
Sistem in obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti
Sofinancira se:
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 najem objekta
IV. ŠPORTNA REKREACIJA
V športni rekreaciji so zajeti programi športa, ki nimajo narave tekmovalnih programov posameznih
nacionalnih panožnih zvez in se v okviru društev izvajajo redno ali občasno. Cilji rekreacije odraslih so
ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne
posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi
v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa.
Sofinancira se:
- 80 ur najemnine objekta za skupino (največ 20 udeležencev v skupini)
Za občane stare nad 65 let se sofinancira:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 10 udeležencev v skupini),
 80 ur najemnine objekta za skupino (največ 10udeležencev v skupini).
Sofinancirajo se tudi vse prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju
občine (tabela 7).

V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Program se izvaja
v organiziranih skupinah v organizacijah invalidov.
Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino sofinancira:
 80 ur strokovnega kadra za skupino (največ 10 udeležencev v skupini),
 80 ur najemnine objekta za skupino (največ 10 udeležencev v skupini).
VI. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se jih udeležujejo
posamezni izvajalci.
6.1. ŠOLANJE AMATERSKIH TRENERJEV, VODNIKOV
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Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da šolanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni možno organizirati na območju Občine
Lukovica.
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se sofinancira šolnina
izobraževanja v razpoložljivi višini sredstev.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje:
 dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju.
Za šolanja, ki se izvajajo v Lukovici, se sofinancirajo stroški:
 predavatelja,
 objekta.
6.2. ŠOLANJE ŠTUDENTOV NA FAKULTETI ZA ŠPORT
Študenti, ki študirajo na Fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov za izvajanje
obveznih študijskih programov, ki se izvajajo izven sedeža fakultete.
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji:
 da posreduje vlogo za sofinanciranje,
 da študent aktivno dela v športnem društvu ali klubu v Občini Lukovica ali da opravi 40 ur interesne
športne vadbe v osnovni šoli na območju Občine Lukovica
 da študent redno opravlja študijske obveznosti.
Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje:
 potrdilo o aktivnem delu v športni organizaciji ali šoli
VII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja društev. Sofinancirajo se materialni stroški društvom glede
na število članov v društvu:
-

do 20 članov – 100 točk
od 21 do 40 članov – 200 točk
od 41 do 60 članov – 300 točk
od 61 do 80 članov – 400 točk
od 81 do 100 članov – 500 točk
nad 100 članov – 600 točk

VIII. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO
Sofinancira se:
- dejavnosti izdajanja in nakupa strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandnega gradiva,
- izdelava informacijskih baz in evidenc na področju športa
- nakup potrebne tehnologije,
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-

vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani izvajalcev programov.

Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih sredstev.
IX. DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE PRIREDITVE
Sofinancirajo se državne, medobčinske, občinske in druge tradicionalne prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo
in turizem v občini.
Višina sofinanciranja za prireditve je odvisna od razpoložljivih sredstev.
3. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
Osnova za vrednotenje programov športa je letni program športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine
Lukovica.
Sistem točkovanja za vrednotenje programov športa izhaja iz vsebin športnih programov, ki so razdeljeni
na nivoje. Razpisani program vsebuje določen obseg in elemente, ki se vrednotijo (strokovni kader,
objekt , materialne stroške in drugo). Vrednosti programov predstavljajo izračunane točke vseh
elementov, ki se vrednotijo pri posameznemu izvajalcu.
Izvajalec pridobi točke le za namen znotraj razpisanih vsebin programov, za katere izkaže pogoje za
izvajane.
Pri vrednotenju programov se upoštevajo glede na vsebino naslednji elementi:
-

obseg programa,
velikost vadbene skupine – preglednica št. 3
vrednost najema objekta - preglednica št. 4
vrednosti ure za strokovni kader – preglednica št. 5
materialni stroški za izpeljavo programov – preglednica 6
drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS.

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število doseženih točk vseh programov
oziroma vseh izvajalcev, ki so se prijavili na javni razpis in glede na višino namenskih sredstev za šport v
Občini Lukovica za proračunsko leto ter v skladu z letnim programom športa, ki opredeljuje višino in
obseg sredstev za sofinanciranje športnih programov v celoti ali za posamezne skupine programov.
TABELE
ŠTEVILO UR VADBE IN TEKMOVANJ V LETU
Športne panoge, kjer tekmujejo posamezniki
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TABELA 1
ŠPORTNA
PANOGA

K A T E G O R I J A
I. stopnja
II. stopnja

III. stopnja

IV. stopnja

V. stopnja

Šah
Moto kros
Namizni tenis

V
200
200
200

V
300
320
320

V
350
360
350

V
400
400
400

T
4
4
4

V
280
280
280

T
6
4
8

T
6
4
8

T
6
6
8

T
6
6
8

Člani oz.
članice
V
T
320 6
320 6
320 8

OKRAJŠAVE:
V ......... vadbene ure / leto
T ......... število tekmovanj / leto
Športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja

TABELA 2
K A T E G O R I J E
OTROŠKE ŠPORTNE ŠOLE MLADINSKE ŠPORTNE ŠOLE
ŠPORTN I. stopnja II.
III.
IV. stopnja
V. stopnja
A
stopnja stopnja
PANOGA
I. DL
OSTALI I.DL
OSTALI
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
hokej
200 35 280 45 350 45 360 45 280
400 50 360
namizni 200 10 280 10 350 10 360 14 360 14 400 14 400 14
tenis
šah
200
280 7
300 7
350 18 350 18 400 18 400 18

ČLANI, ČLANICE
I.DL
V
T
320 60
400 14

OSTALI
V
T
320
320 14

400 14

320 14

OKRAJŠAVE:
V ......... vadbene ure / leto
T ......... število tekmovanj / leto
I. DL ....... prva državna liga
ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI
TABELA 3
Športna panoga
Namizni tenis

I.stopnja II.stopnja

III.stopnja

IV.stopnja V.stopnja

Člani,članice

15

12

6

6

15
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6

Inter.deja
vnosti
20

Hokej
šah,ostali
Avtomoto

25
12
12

22
12
12

22
12
12

22
8
8

22
8
8

22
8
8

20
20
20

VREDNOST URE ZA NAJEM OBJEKTA

TABELA 4
VRSTA OBJEKTA
POKRITE POVRŠINE
Telovadnica – velika
Večnamenski šotor
Telovadnica - mala

število točk /uro
30
30
10

ODPRTE POVRŠINE
Pomožno nogometno igrišče
Asfaltne površine za športne igre
Peščena igrišča (tenis)

27
15
15

VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER
TABELA 5
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Selektivni šport otrok in mladine
Športno - rekreativna dejavnost odraslih nad 65 let
Šport invalidov
Taborniki in planinci

Vrednost ure v točkah
15
15
20
15
15
50 točk /pohod

MATERIALNI STROŠKI TEKMOVANJ (skupina po tabeli 1, 2 in 4):
TABELA 6
Rang tekmovanja
Občinsko
Področno
2. in 3. državna liga
1. državna liga (DP)
Mednarodno tekmovanja

I.do III.stopnja
40
60
60
80
100

IV.do V. stopnja
60
80
80
150
250

247

Člani/članice
80
120
200
400

ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TURNIRJEV :
(stroški propagande, priznanj ,drugi funkcionalni stroški)
TABELA 7
Pomen
Lokalnega značaja
Medobčinskega značaja
Državnega značaja

Do 50 udeležencev
100
200
300

Od 51 do 100
200
300
600

Nad 100
300
600
1200

Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 4/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/97, 6/00, 3/02 in 8/02) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU POLLETNEGA POROČILA O POSLOVANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA
(januar – junij 2003)
Občinski svet sprejema poročilo o poslovanju javnega glasila Občine Lukovica v obdobju januar –
junij 2003.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 5/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003
sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA

248

1. Občinski svet soglaša, da se Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Lukovica sprejme po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet sprejema amandma predlagatelja k predlogu Odloka o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Lukovica.
3. Občinski svet sprejema Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica v
predloženem besedilu vključno s sprejetimi spremembami.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 6/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003
sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI IN IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Lukovica (v nadaljevanju: glasilo),
katerega ustanovitelj in izdajatelj je Občina Lukovica v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. člen
Ime glasila je Rokovnjač.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Lukovica. Sedež glasila je v Lukovici 46, 1225 Lukovica. Glasilo se uvršča v
informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

4. člen
Glasilo izhaja praviloma mesečno v obsegu največ 16 strani, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna
številka. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva, obratovalnice in pravne osebe v Občini
Lukovica.
5. člen
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Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Lukovica ter o hotenjih in interesih
občanov. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v
Občini.
6. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko
zasnovo se podrobneje določi namen in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v glasilu.
7. člen
Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje 4-članski
uredniški odbor za izdajanje glasila. Člani morajo biti iz različnih območij Občine, sestava uredniškega
odbora pa mora odražati tudi politično sestavo občinskega sveta. Vsi člani morajo biti strokovno
usposobljeni oziroma se morajo usposobiti v najkrajšem času od imenovanja.
Uredniški odbor se imenuje za 4 leta. Mandat uredniškega odbora je vezan na mandat občinskega sveta.
V času 4-letnega mandatnega obdobja občinski svet lahko na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja razreši posamezne člane uredniškega odbora in imenuje nove člane. Predloge za
razrešitev Komisiji posreduje odgovorni urednik.
Naloge uredniškega odbora so:









obravnava programsko zasnovo glasila
obravnava stališča in mnenja v zvezi z uresničevanjem programske zasnove
obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika
obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom
opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske
zasnove
odgovornemu uredniku z večino glasov vseh članov predlaga razrešitev posameznih članov
uredniškega odbora
organizira dopisniško mrežo
daje mnenje k imenovanju ali razrešitvi odgovornega urednika.
8. člen

Odgovorni urednik ni član uredniškega odbora.
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki predhodno izvede postopek javnega razpisa. Mandat odgovornega urednika traja 4 leta in
je vezan na mandat Občinskega sveta.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije oziroma ima izkaz o aktivnem
znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije. Biti mora poslovno sposobna oseba, ki ji
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ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja. Poleg tega mora imeti
najmanj VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri.
Naloge odgovornega urednika so:












občinskemu svetu predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje;
občinskemu svetu posreduje polletno in letno poročilo o poslovanju glasila;
občinskemu svetu predlaga razrešitev posameznih članov uredniškega odbora v času trajanja
mandata;
naroča, pripravlja, ureja glasilo;
predlaga sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil;
izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila;
vodi delo uredniškega odbora in je odgovoren za uresničevanje uredniške politike;
odloča o višini nadomestil za člane uredniškega odbora in ostale sodelavce v okviru zagotovljenih
sredstev za posamezno sejo odbora ter glede na aktivno sodelovanje posameznih članov
uredniškega odbora;
predlaga strokovno izobraževanje članov uredniškega odbora in stalnih dopisnikov in odloča o
višini finančnih sredstev za to;
predlaga organizacijo dopisniške mreže;
odloča o višini finančnih sredstev za izobraževanje novinarskega podmladka.

Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan. Pred
razrešitvijo mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora in Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
9. člen
Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotoviti v proračunu
občine – ustanovitelja za nemoteno delo izdajanja glasila.
Uredniški odbor je pri svojem delu v okviru svojih pooblastil neodvisen in samostojen.
10. člen
Izdajatelj lahko posamezna tehnična in organizacijska opravila po predhodnem javnem razpisu s pogodbo
prenese na zunanjega izvajalca.
11. člen
Viri financiranja glasila so:



proračunska sredstva izdajatelja, ki vključujejo prihodke od reklam in drugih sporočil,
drugi prihodki.

Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
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12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:







stroške priprave in tiska glasila,
stroške pridobivanja reklam,
stroške dostave glasila,
materialne stroške uredništva,
avtorske honorarje,
druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

Če se posamezna tehnična in organizacijska opravila prenesejo na zunanjega izvajalca, smejo biti v
kalkulaciji pogodbene cene vključeni le stroški priprave in tiska glasila ter njegove distribucije.
13. člen
Občinski svet mora v 60 dneh od sprejema tega odloka imenovati novega odgovornega urednika in
uredniški odbor.
Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega odloka do imenovanja novega odgovornega
urednika in uredniškega odbora opravljata svoji funkciji še prejšnji odgovorni urednik in uredniški odbor.
14. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem vestniku Občine Lukovica. Z dnem uveljavitve tega
Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica. (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 1/97, 6/00, 3/02 in 8/02).
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 6/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/97, 6/00, 3/02 in 8/02) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O HONORIRANJU
ČLANKOV IN OSTALIH PRISPEVKOV, OBJAVLJENIH V GLASILU ROKOVNJAČ TER O
NADOMESTILU ZA ČLANE UREDNIŠKEGA ODBORA IN CENAH KOMERCIALNIH OGLASOV
Občinski svet sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o honoriranju člankov
in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač ter o nadomestilu za člane uredniškega
odbora in cenah komercialnih oglasov v predloženem besedilu, vključno s sprejeto pripombo.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 7/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/97, 6/00, 3/02 in 8/02) in 16. člena statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O HONORIRANJU ČLANKOV IN OSTALIH
PRISPEVKOV, OBJAVLJENIH V GLASILU ROKOVNJAČ TER O NADOMESTILU ZA ČLANE
UREDNIŠKEGA ODBORA IN CENAH KOMERCIALNIH OGLASOV
1. člen
Spremeni se naslov Pravilnika o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač
ter o nadomestilu za člane uredniškega odbora in cenah komercialnih oglasov (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 3/02) tako, da na novo glasi:
»Pravilnik o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač in cenah
komercialnih oglasov.«
2. člen
Spremeni se 1. člen Pravilnika, tako, da se črta 4. alinea.
3. člen
V celoti se črta besedilo 7. člena Pravilnika.
4. člen
Spremeni oziroma dopolni se 8. člen Pravilnika, tako, da na novo glasi:
»Nagrajuje se tudi pridobivanje reklamnih oglasov. Članu uredniškega odbora, ki je pridobil reklamni oglas
ne glede na število njegovih objav v enem letu, se po plačilu naročnika reklamnega oglasa izplača
nagrada v višini od 10 % neto zneska cene reklamnega oglasa v glasilu Rokovnjač.«
5. člen
Ostala določila Pravilnika o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v glasilu Rokovnjač ter o
nadomestilu za člane uredniškega odbora in cenah komercialnih oglasov ostajajo v celoti v veljavi.
6. člen
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o honoriranju člankov in ostalih prispevkov, objavljenih v
glasilu Rokovnjač ter o nadomestilu za člane uredniškega odbora in cenah komercialnih oglasov začne
veljati naslednji dan po objavi v uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 7/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o
graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) in 16.člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1. Občinski svet Občine Lukovica sprejema amandma predlagatelja k predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Lukovica.
2. Občinski svet Občine Lukovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica v predloženem besedilu.
3. Občinski svet soglaša, da se nova kategorizacija naselij glede na stopnjo komunalne
opremljenosti, prometne dostopnosti in prisotnosti javnih funkcij na novo določi pri
naslednjem sprejemanju prostorskih aktov Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 8/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o
graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) in 16.člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine
Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA V OBČINI LUKOVICA
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/99).
2. člen
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Spremeni se 1. odstavek 11. člena, tako da glasi: » Površine kamnolomov in glinokopov so po tem odloku
površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinska uprava na osnovi
dovoljenja za izkoriščanje rudnin.«
Črtajo se 2., 5. in 6. odstavek. 3. in 4. odstavek postaneta drugi in tretji.
3. člen
V 15. členu se doda novi 2. odstavek, ki glasi: »Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.«
V 2. odstavku se črta beseda dvakrat, tako da na novo glasi: » Nadomestilo za zazidano stavbno
zemljišče se odmerja letno od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Višina se določi tako, da
se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino stanovanja oziroma drugega objekta
in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 24. člena tega odloka.«
4. člen
Spremeni se 2. odstavek 16. člena, tako da na novo glasi: »Poslovna površina je čista tlorisna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna
površina se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti ter nepokrita skladišča,
interna parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, deli pridobivalnega prostora kamnolomov,
peskokopov in glinokopov (pisarne, skladišča in drugo opravljanje poslovnih dejavnosti ter druge urejene
površine), površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine namenjene za opravljanje
poslovne dejavnosti.«
5. člen
17 člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in
javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega
člena se upošteva:
1. V primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
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- se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine
gradbene parcele, na kateri ni zgrajena še nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim
aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe,
- za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki
predstavlja samostojno gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem prostorskem aktu, na
kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo, in sicer ne glede na trenutno vrsto
rabe zemljišča po zemljiškem katastru.
2. V primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa gradbenih parcel:
- se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine
zemljiških parcel, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so zazidljiva za
stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju zazidljive parcele), pri čemer pa se upošteva:
a.) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki ima določeno gradbeno parcelo, se ta
površina šteje kot zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel, preostali del
površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča, od katerega se odmerja nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča.
b.) v kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še nima določeno gradbeno parcelo, se do
njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele
pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili tega odloka.«
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se odmerja letno od kvadratnega metra (m2)
površine nezazidanega stavbnega zemljišča. Višina nadomestila se določi glede na kategorijo območja,
kjer leži takšno zemljišče, in način urejanja zemljišča.
Za točkovanje kategorije območja se uporabi točkovanje za skupino F iz 7. člena tega odloka.
Na območjih, za katera so sprejeti prostorsko izvedbeni načrti oziroma lokacijski načrti, se število točk za
kategorijo območja pomnoži s faktorjem 2.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se izračuna tako, da se število točk pomnoži s
površino nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila iz 24. člena tega
odloka."
6. člen
Spremeni se 2. odstavek 18. člena, tako da glasi: »Občinska uprava z odločbo ugotovi obveznost fizičnih
in pravnih oseb, ki so zavezanci plačila nadomestila.«
Črta se zadnji odstavek.
7. člen
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Spremeni se 19. člen, tako da glasi: »Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo
zakonite zamudne obresti.«
8. člen
V prvem odstavku 20. člena se spremeni:
- prva alinea, tako da na novo glasi: »Za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe Republike
Slovenije,«
- četrta alinea, tako da na novo glasi: »Za verske skupnosti za versko dejavnost,«
- doda se nova osma alinea, ki glasi: »za gasilske domove.«
Zadnji odstavek se v celoti črta.
9. člen
Spremeni se 1. odstavek 24. člena, tako da na novo glasi: »Vrednost točke za odmero nadomestila po
tem odloku s sklepom določi Občinski svet Občine Lukovica na predlog občinske uprave najkasneje do
31. decembra za naslednje leto.«
10. člen
Besedilo 3. odstavka 25. člena se spremeni, tako da glasi: »Če zavezanec za plačilo tudi po pozivu k
posredovanju podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena teh podatkov ne posreduje v predpisanem roku
ali če občinska uprava dvomi v njihovo verodostojnost, izda župan sklep o višini akontacije za
nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje dvakrat letno. Odločbo o plačilu akontacije za nadomestilo izda
davčna uprava.«
11. člen
Spremeni se 2. odstavek 26. člena, tako da na novo glasi: »Sredstva, ki se zbirajo iz naslova tega odloka,
so strogo namenska in se uporabljajo izključno za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.«
12. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Štev.: 8/10/03
Datum: 15.12.2003

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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____________________________________________________________________________________
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 61. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 24. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/99), 1. člena Odloka o povprečni ceni stanovanj,
povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 6/03), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (Uradni list RS,
št. 48/98) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI GRADBENE CENE IN VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2004
1. Sprejme se sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2004 in o povprečni gradbeni ceni za leto 2004.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča za leto 2004 znaša 3,12 SIT/m2.
3. Gradbena cena za leto 2004 znaša 128.000 SIT/m2.
4. Sklep stopi v veljavo z dnem objave v Ur. vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od
1.1.2004.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 9/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/97, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 95/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
Občinski svet sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v predloženem besedilu.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 10/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/97, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 95/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica,
št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
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PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN
NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV
1. člen
Spremeni se 1. odstavek 3. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur. vestnik Občine
Lukovica, številka 4/99), tako, da na novo glasi:
»Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Lukovica, ki sodi v 5. skupino občin, določen
količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek
za delovno dobo v skladu z zakonom.«
2. člen
Spremeni se 1. odstavek 5. člena Pravilnika, tako da se številka (odstotek) 40% nadomesti s številko
(odstotkom) 60 %.
3. člen
Spremeni se 1. odstavek 6. člena Pravilnika, tako da se v prvi in drugi alinei pri višini dela plače besedi
»količnika« nadomesti z besedno zvezo »izhodiščne plače za prvi tarifni razred za negospodarske
dejavnosti.«
4. člen
Spremeni oziroma dopolni se zadnji stavek 2. odstavka 7. člena Pravilnika, tako da na novo glasi:
»Znesek za poklicnega funkcionarja se poveča za dodatek za delovno dobo.«
5. člen
Spremeni oziroma dopolni se 9. člen Pravilnika, tako da na novo glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta
določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za
posamezno koledarsko leto oziroma opravljanje storitev in poslov na drugi podlagi.
Sejnina za posamezno sejo znaša:


za predsednika delovnega telesa

0,14 izhodiščne plače za prvi tarifni razred za
negospodarske dejavnosti
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za člane delovnega telesa

0,08 izhodiščne plače za prvi tarifni razred za
negospodarske dejavnosti

Določilo 2. odstavka se uporablja tudi za člane uredniškega odbora javnega glasila Občine Lukovica in za
odgovornega urednika glasila.«
6. člen
Za 9. člen Pravilnika se doda nov 9. a člen, ki glasi:
»Člani uredniškega odbora imajo pravico tudi do povračila stroškov za lasten prevoz (kilometrina), če za
potrebe glasila opravljajo delo v več kot 30 km oddaljenemu kraju od sedeža glasila.
Odgovorni urednik ima pravico po lastni presoji ali na predlog večine vseh članov uredniškega odbora, da
v okviru celotnega zneska, namenjenega za izplačilo tega nadomestila, odloča o nadomestilu za
posameznega člana. Podlaga za nadomestilo je redna prisotnost na sestankih uredniškega odbora,
sodelovanje in ustvarjalnost pri pridobivanju gradiva za glasilo ter širjenje dopisniške mreže.
Iz sredstev celotnega zneska, namenjenega za izplačilo za člane uredniškega odbora, odgovorni urednik
lahko izplača tudi nagrade stalnim dopisnikom.«
7. člen
Spremeni se 1. odstavek 10. člena Pravilnika, tako da se v prvi alinei številka 7.000 SIT nadomesti z
besedno zvezo »0,17 izhodiščne plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti«, številka 5.000
SIT pa z besedno zvezo »0,12 izhodiščne plače za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti.«
8. člen
Spremeni se 2. odstavek 11. člena Pravilnika, tako da na novo glasi: »Sklep o obsegu sredstev za
nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje do dneva glasovanja na referendumu ali
volitvah.«
9. člen
Spremeni oziroma dopolni se 1. odstavek 15. člena Pravilnika, tako da na novo glasi:
»Plače in nagrade nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo trimesečno.«
10. člen
Spremeni se 18. člen Pravilnika, tako da se črta besedna zveza »uredniškega odbora.«
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11. člen
Ostala določila Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov ostajajo v celoti v veljavi.
12. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov začne veljati
z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 10/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 2. odst. 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. list RS, št.
58/02, 55/03 in 83/03) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik št. 1/01) je Občinski svet Občine
Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ODLOKA O POSTOPKIH IN NAČINU POVRAČIL SOFINANCERSKIH DELEŽEV V
JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE – prva obravnava
Občinski svet Občine Lukovica sprejme predlog Odloka o postopkih in načinu povračil
sofinancerskih deležev v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Lukovica v prvi obravnavi in
ga posreduje v 30 – dnevno javno obravnavo.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 11/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik št. 1/01) je Občinski svet Občine Lukovica na
svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O ODPISU DOLGA IN SPORAZUMNI RAZVELJAVITVI POGODBE O IZVAJANJU STORITEV
UPRAVLJANJA ZA PROSTORE KRAJEVNE SKUPNOSTI TROJANE
1. Občinski svet soglaša z odpisom dolga Krajevni skupnosti Trojane v višini 789.363,71 SIT
iz naslova neplačevanje najemnine po pogodbi o izvajanju storitev upravljanja. DDV v
višini 85.593,67 SIT pa bremeni proračunsko postavko 0116 Splošna proračunska rezerva.
2. Občinski svet soglaša, da se Pogodba o izvajanju storitev upravljanja, sklenjena 1. 7. 1993,
sporazumno razveljavi glede zaračunavanja najemnine Krajevni skupnosti Trojane,
Trojane 6. Občina Lukovica s Krajevno skupnostjo sklene pogodbo o brezplačni uporabi
prostorov, vse preostale stroške pa je Krajevna skupnost dolžna plačevati.
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OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 12/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________

Na podlagi 33.člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 16.člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Občinski svet
Občine Lukovica na svoji 10. seji, dne 15.12.2003 sprejel
SKLEP
O SPREJEMU INFORMACIJE O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA
LETO 2004
Občinski svet Občine Lukovica sprejema informacijo o sprejetem sklepu o začasnem financiranju
proračuna Občine Lukovica za leto 2004, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
župan Občine Lukovica
Štev.: 13/10/03
Matej Kotnik, l. r.
Datum: 15.12.2003
____________________________________________________________________________________
Na podlagi 32. in 33.člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 16.člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je Župan Občine
Lukovica, dne 5.12.2003, sprejel
SKLEP
O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Lukovica za leto 2004 se bo začasno, najdlje pa do 31.03.2004, financirala
javna poraba na podlagi proračuna za leto 2003.
2. člen
Za financiranje posameznih nalog se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno
porabljenih v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
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Glede načina financiranja in razporejanja sredstev posameznim proračunskim uporabnikom in
prejemnikom sredstev se smiselno uporablja veljavni Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2003
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/03 in 9/03).
3. člen
Doseženi prihodki in poraba sredstev v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine
Lukovica za leto 2004 in se morajo prikazati v njegovem zaključnem računu.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, uporablja pa se od
1.01.2004.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.

Datum: 5.12.2003
____________________________________________________________________________________
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KAZALO 7/2003
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