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Domžale, 04. 10. 2021, št. 10 • cena z DDV: 5,07 €

Na podlagi določil Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 
46/15 in 10/18) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 
18. seji dne 16. 09. 2021 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 
OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI DOMŽALE

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest 
in kolesarskih poti v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale; št. 12/19), v 
nadaljevanju: odlok.

2. člen

V 4. členu se v tabeli »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni naslednji zapis pod Zap.št.:

27 073013 073051 ŽEJE - SV. 
TROJICA - 
VRHPOLJE

263201 2.984 V 3.921 - 
Moravče

37 073101 071011 PŠATA - 
DRAGOMELJ

644 589 V 499 - 
Ljubljana
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3. člen

V 7. členu se v tabeli »Javne poti (JP) razdeljene na krajevne skupnosti so:« dodajo 
naslednji zapisi:

Krajevna skupnost IHAN

115.1 573116 573114 BISTRIŠKA ULICA HŠ 5 54 V
150.1 573176 071063 SELO PRI IHANU PARC. ŠT. 400 104 V
150.2 573177 573176 SELO PRI IHANU PARC. ŠT. 353/4 77 V
150.3 573178 573177 SELO PRI IHANU PARC. ŠT. 353/4 25 V

Spremeni  se zapis SKUPAJ:  15.739 m

Krajevna skupnost JARŠE - RODICA

215.1 571618 571601 ČEVLJARSKA ULICA 571601 172 V

Spremeni se zapis SKUPAJ:  11.365 m

Krajevna skupnost RADOMLJE:

318 572177 572172 BUKOVČEVA CESTA 572178 153 V

Dodata se naslednja zapisa:

291.1 572128 071082 HUDO (PREŠERNOVA C.) PARC. ŠT.  356/19 178 V
318.1 572178 072061 PREŠERNOVA CESTA 572177 28 V

Spremeni se zapis SKUPAJ:  11.051 m

4. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-8/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 13. člena Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativ-
nih programov v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/03 in 08/17) in 
20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno 
prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 18. seji dne 16. 
09. 2021 sprejel

PRAVILNIK

O VREDNOTENJU ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV  
V OBČINI DOMŽALE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen 
(predmet)

S tem pravilnikom so opredeljene skupine programov športa in rekreacije v Občini 
Domžale (v nadaljevanju: športni programi) in merila za njihovo vrednotenje.

2. člen 
(uporabljeni izrazi)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moški in ženski spol.

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »ura« pomeni 60 minut izvedbe športnega programa oziroma športne vadbe; 
2. »športni objekt« je športni objekt ali površina za šport v naravi, katerega defi-

nicija je opredeljena v zakonu;
3. »strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu« je posameznik, ki opra-

vlja strokovno delo v športu, kar obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, 
spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu 
je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, 
ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Strokovno delo v športu lahko 
opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost 
v skladu z zakonom in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih 
delavcev v športu;

4. »športnik« je posameznik, ki je registriran v skladu z zakonom; 
5. »uradni tekmovalni sistem« je sistem domačih in mednarodnih tekmovanj v po-

samezni športni panogi, ki so ustrezno stopenjsko razvrščena glede na njihovo 
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medsebojno konkurenčnost, so v skladu s pravili Nacionalne panožne športne 
zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) oziroma Zveze za šport invalidov Slovenije-Slo-
venski paralimpijski komite (v nadaljevanju: ŠIS-SPK) ali pravili Mednarodne 
športne federacije (v nadaljevanju: MŠF) in jih je evidentiral Olimpijski komite 
Slovenije-Združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ);

6. »aktualna tekmovalna licenca« je dovoljenje za nastopanje posameznika v 
uradnem tekmovalnem sistemu, ki jo v skladu s svojimi pravili podeli NPŠZ;

7.  »usposabljanje« je formalno izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posa-
mezniku omogoča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije 
ali javnoveljavne listine za opravljanje strokovnega dela v športu. Razvid javno-
veljavnih programov usposabljanj v skladu z zakonom vodi oziroma upravlja 
pristojno ministrstvo;

8. »pridobitev licence« je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku 
omogoča pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje 
znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino (npr. seminarji za pridobitev 
oziroma potrditev licenc za vodenje vadbe ter licenc za vodenje ekip in posa-
meznikov v uradnih tekmovalnih sistemih); 

9. »Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov RS« je uradna evidenca 
posameznikov, ki imajo naziv registriranega ali kategoriziranega športnika, 
njeno obliko, postopek vpisa in izbrisa iz nje pa določa Splošni akt o evidenci 
registriranih in kategoriziranih športnikov.

10. za razlago ostalih uporabljenih izrazov v tem pravilniku se smiselno uporablja 
zakon ter drugi akti in sistemski dokumenti, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji 
na področju športa.

II. VSEBINE, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA

3. člen 
(skupine športnih programov)

S proračunskimi sredstvi Občine Domžale se sofinancirajo športni programi, raz-
deljeni v naslednje skupine:

1. Prostočasni šport mladih:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM PR)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP)
1.3. Obštudijske športne dejavnosti (ŠŠTU)
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2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(ŠVOM US):
2.1. Pripravljalni športni programi 
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

3. Kakovostni in vrhunski šport:
3.1. Kakovostni šport (KŠ)
3.2. Vrhunski šport (VŠ)
3.3. Šport invalidov (ŠI)

4. Šport za zdravje:
4.1. Športna rekreacija (RE)
4.2. Šport starejših (ŠST)

5. Strokovne naloge v športu:
5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu

III. VREDNOTENJE SKUPIN PROGRAMOV ŠPORTA

4. člen 
(merila skupin športnih programov)

1. Prostočasni šport mladih
Ovrednoteni so športni programi za otroke in mladino od rojstva do 19. leta starosti, 
ter športni programi za študente, ki se s športno dejavnostjo prostovoljno ukvarjajo 
zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Posamezni športni program 
se mora izvajati vsaj 30 tednov v letu.

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM PR)

1.1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (ŠVOM PR 6)
Ovrednoteni so celoletni športni programi predšolskih otrok v starosti od rojstva do 
vstopa v šolo, ki so v programe vključeni prostovoljno in ki skozi igro spoznavajo 
posamezne elemente športa.

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 60-urni program prostočasne športne vzgoje (v nada-

ljevanju: PŠV) predšolskih otrok za skupine:
– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.
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Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.1.1., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

1.1.2. Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok (ŠVOM PR 15)
Ovrednoteni so celoletni športni programi šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta 
starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in se ne vključujejo v uradne 
tekmovalne sisteme NPŠZ oz. ŠIS-SPK. 

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 80-urni program PŠV za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.1.2., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

1.1.3. Športne interesne dejavnosti v osnovni šoli
Ovrednoteni so celoletni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki 
nadgrajujejo program šolskih športnih interesnih dejavnosti v osnovni šoli oziroma 
predstavljajo razširjen program šole, pri čemer je program za udeleženca brezplačen.

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 45-urni program PŠV za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: 1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine in obseg vrednotenja, navedenih v točki 1.1.3., so opre-
deljeni v preglednicah 1a in 3a.

1.1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine (ŠVOM PR 19)
Ovrednoteni so celoletni športni programi za mladino od 15. do 19. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa in se ne vključujejo v uradne tekmovalne 
sisteme NPŠZ oz. ŠIS-SPK.

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 80-urni program PŠV za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.1.3., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.
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1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP)

1.2.1. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so prilagojeni gibalni športni programi, ki za uspešnejšo socialno in-
tegracijo, polnejše in bogatejše življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami 
(otroci z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) do 15. leta starosti.

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 80-urni program PŠV za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.2.1., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

1.2.2. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so prilagojeni gibalni športni programi, ki za uspešnejšo socialno inte-
gracijo, polnejše in bogatejše življenje vključujejo mladine s posebnimi potrebami 
(mladina z motnjami v razvoju, invalidi, ipd.) od 15. do 19. leta starosti.

– razni športni programi:
– Sofinancira se do 80-urni program PŠV za skupine:

– strokovni delavec: ............................................................................1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.2.2., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

1.3. Obštudijska športna dejavnost (ŠŠTU)
Ovrednoteni so športni programi za študente. 

– športni programi študentov v izbranih športnih panogah:
– Sofinancira se do 80-urni program športa študentov za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 1.3., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.
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2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(ŠVOM US)
Ovrednoteni so športni programi za otroke in mladino, ki so namenjeni sistematični 
pripravi na tekmovanja in tekmovanjem. 

2.1. Pripravljalni športni programi
Ovrednoteni so celoletni netekmovalni animacijski programi za otroke od 6. do 12. 
leta starosti, ki so imetniki aktualne tekmovalne licence pri NPŠZ, ne izpolnjujejo pa 
pogoja za vpis v Evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov RS. Posamezni 
športni program se mora izvajati vsaj 30 tednov v letu, izvaja pa ga lahko izključno 
izvajalec tekmovalnih športnih programov.

– športni programi ŠVOM US PŠP otrok od 6. do 12. leta starosti:
– Sofinancira se do 120-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 2.1., so opredeljeni v preglednicah 1b, 3b in 4b.

2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so celoletni športni programi športnikov od 10. do 13. leta starosti, ki 
so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport ter se vključujejo v uradne tekmovalne 
sisteme NPŠZ oz. ŠIS-SPK. Športni programi se morajo izvajati vsaj 40 tednov v letu. 
Razdeljeni so na naslednje starostne skupine:

– športni programi ŠVOM US športnikov do 11. leta starosti: cicibanke, cicibani 
(CI/CE):
– Sofinancira se do 160-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

– športni programi ŠVOM US otrok do 13. leta starosti: mlajše deklice, mlajši dečki 
(MDE/MDI):
– Sofinancira se do 180-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov, navedenih v točki 2.2., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 
3b in 4b.
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2.3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi športnikov od 13. do 19. leta starosti, ki so usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport ter se vključujejo v uradne tekmovalne sisteme NPŠZ 
oz. ŠIS-SPK. Programi so razdeljeni na naslednje starostne skupine:

– športni programi ŠVOM US otrok do 15. leta starosti: starejše deklice, starejši 
dečki (SDE/SDI):
– Sofinancira se do 280-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu:  .....1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

– športni programi ŠVOM US mladine do 17. leta starosti: mlajše mladinke, mlajši 
mladinci (MME/MMI):
– Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu:  .....1 točka/ura.
– športni objekt:  .................................................................................1 točka/ura.

– Športni programi ŠVOM US mladine do 19. leta starosti: starejše mladinke, starejši 
mladinci (SME/SMI):
– Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu:  .....1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov, navedenih v točki 2.3., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2a, 
2c, 3b in 4b.

3. Kakovostni in vrhunski šport (KŠ/VŠ)

3.1. Kakovostni šport (KŠ)
Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja športnikov in športnih ekip v članski 
(absolutni) starostni kategoriji, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev naziva vrhun-
skega športnika, tekmujejo pa v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ oz. ŠIS-SPK do 
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih. V sistemu registracije 
in kategorizacije športnikov so udeleženci programov kakovostnega športa eviden-
tirani v državnem razredu, ki predstavlja kvalitetni vrh kakovostnih športnikov ali/
in so evidentirani kot registrirani športniki v članski (absolutni) starostni kategoriji v 
skladu s pogoji, ki jih določa zakon.
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– športni programi odraslih: člani, članice (ČI/ČE):
– Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt:  .................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov, navedenih v točki 3.1., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 
2c, 3b in 4b.

3.2. Vrhunski šport (VŠ)
Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja vrhunskih 
športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni 
ravni. V sistemu registracije in kategorizacije športnikov so udeleženci programov 
vrhunskega športa evidentirani v olimpijskem, svetovnem ali mednarodnem razredu. 

– športni programi VŠ kategoriziranih športnikov:
– Sofinancira se do 400-urni program kategoriziranih športnikov:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov, navedenih v točki 3.2., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 
2c, 3b in 4b.

3.3. Šport invalidov
Šport invalidov so za potrebe tega dokumenta tiste pojavne oblike športa invalidov, 
s katerim se ukvarjajo športniki invalidi izven šolskega sistema in so usmerjene k 
doseganju dosežkov na tekmovanjih uradnih tekmovalnih sistemov. V sistemu re-
gistracije in kategorizacije športnikov so udeleženci programov vrhunskega športa 
invalidov evidentirani v olimpijskem ali svetovnem ali mednarodnem razredu. 
Udeleženci programov športne vzgoje invalidov usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport invalidov so evidentirani v perspektivnem razredu, ki predstavlja kvalitetni 
vrh športnikov v mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-absolutnih 
v absolutno) starostnih kategorijah ali v mladinskem razredu, ki predstavlja drugi 
kvalitetni nivo športnikov v mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-
-absolutnih v absolutno) starostnih kategorijah ali/in so evidentirani kot registrirani 
športniki v eni izmed mladinskih (ne-absolutnih) oziroma prehodnih (iz ne-absolu-
tnih v absolutno) starostnih kategorij. Udeleženci programov kakovostnega športa 
invalidov so evidentirani v državnem razredu, ki predstavlja kvalitetni vrh kakovostnih 
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športnikov invalidov ali/in so evidentirani kot registrirani športniki invalidi v članski 
(absolutni) starostni kategoriji. 

– športni programi invalidov:
– Sofinancira se do 320-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt:   ................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost in uspešnost skupine, obseg vrednotenja ter korekcijski faktor 
športnih programov, navedenih v točki 2.2., so opredeljeni v preglednicah 1b, 2b, 
2c, 3b in 4b.

4. Šport za zdravje
Ovrednoteni so celoletni športni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati in iz-
boljševati celostni zdravstveni status in zmanjševati negativne posledice današnjega 
življenja in dela. 

4.1 Športna rekreacija (RE)

– športno rekreativni programi odraslih:
– Sofinancira se do 80-urni program za skupine:

– športni program:     .........................................................................1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

– športno rekreativni programi socialno in zdravstveno ogroženih skupin:
– Sofinancira se do 80-urni program za skupine: 

– športni program:     .........................................................................1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

– športno rekreativni programi invalidov:
– Sofinancira se do 80-urni program za skupine:

– športni program: ..............................................................................1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 4.1., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.
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4.2. Šport starejših (ŠST)

– rekreativni programih starejših od 65 let
– Sofinancira se do 80-urni program za skupine:

– strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu: ......1 točka/ura.
– športni objekt: ..................................................................................1 točka/ura.

Predpisana velikost skupine, obseg vrednotenja in korekcijski faktor športnih pro-
gramov, navedenih v točki 4.2., so opredeljeni v preglednicah 1a, 3a in 4a.

5. Razvojne in strokovne naloge v športu

5.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
Ovrednoteni so programi usposabljanj in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se jih 
udeležujejo oziroma jih izvajajo posamezni izvajalci športnih programov. Programi 
usposabljanja morajo biti navedeni v razvidu javnoveljavnih programov usposabljanj, 
ki ga vodi pristojno ministrstvo, programi izpopolnjevanja pa morajo biti verificirani 
pri strokovnih organih NPŠZ.

– programi za pridobitev strokovne usposobljenosti in programi za pridobitev 
licence za vodenje ekipe:
– Sofinancirajo se programi za pridobitev strokovne usposobljenosti oziroma 

programi izpopolnjevanja:
– usposabljanje: .................................................................. 50 točk/udeleženec
– pridobitev licence: .......................................................... 20 točk/udeleženec

Za prijavljene športne programe se uporablja merilo deficitarnosti.

5. člen 
(velikost skupin)

Specifične zahteve športnih panog in programov glede potrebnega števila udele-
žencev v skupinah športnih programov terjajo določitev predpisane velikosti skupin.

V primeru, da v posameznem športnem programu sodeluje manj udeležencev, kot 
znaša predpisana velikost skupine, se temu ustrezno proporcionalno zniža število 
točk za priznani športni program.

V primeru, da v posameznem športnem programu sodeluje več udeležencev, kot 
znaša predpisana velikost skupine, to ne vpliva na vrednotenje športnega programa. 
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Izjema so tekmovalni športni programi, kjer se pod pogojem, da ima vadbena sku-
pina dodatnega strokovno izobraženega ali usposobljenega delavca v športu, zviša 
število točk za priznani športni program za faktor 1,05 na dodatnega udeleženca 
vadbene skupine, vendar največ do 16 udeležencev v posamezni vadbeni skupini pri 
individualnih športnih panogah oziroma za faktor 1,035 na dodatnega udeleženca 
vadbene skupine, vendar največ do 24 udeležencev v posamezni vadbeni skupini 
pri kolektivnih športnih panogah.

Posamezen udeleženec športnega programa je lahko vrednoten le v eni vadbeni 
skupini. 

V kolikor izvajalec tekmovalnega športnega programa pri kolektivnih športnih pa-
nogah prijavi dve tekmovalni skupini znotraj iste starostne kategorije, dejansko pa 
gre za eno vadbeno skupino z enotnim dosežkom, se druga skupina ne vrednoti.

Glede na starost so za dopolnitev predpisanega števila udeležencev v skupini iz-
jemoma lahko prijavljeni v eni starostni kategoriji navzgor tudi mlajši udeleženci, 
vendar ne več kot 25 %  udeležencev te skupine pri kolektivnih športnih panogah in 
50% udeležencev te skupine pri individualnih športnih panogah, ki pa morajo imeti 
rezultat dosežen v skupini, v kateri so prijavljeni. Starejši udeleženci ne morejo biti 
prijavljeni v skupine mlajših starostnih kategorij (preglednici 1a in 1b).
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6. člen 
(razvrščanje v kakovostne nivoje)

Športni programi ŠVOM US, KŠ, VŠ in ŠI so tekmovalni športni programi, ki so 
razvrščeni v kakovostne nivoje (preglednici 2a in 2b). Pripravljalni športni programi, 
prostočasni in rekreativni športni programi niso razvrščeni v kakovostne nivoje. 
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Pri individualnih športnih panogah ter miselnih igrah je kriterij za razvrščanje v 
kakovostne nivoje kategorizacija. 

Pri kolektivnih športnih panogah je kriterij za razvrščanje v kakovostne nivoje kate-
gorizacija ali dosežen tekmovalni rezultat, pri čemer se uporabi kriterij, ki doseže 
višji rang. Pri razvrščanju v kakovostne nivoje za kolektivne panoge se upoštevajo 
tekmovalni dosežki, doseženi v preteklem koledarskem letu, pri čemer se upošte-
vajo le rezultati, ki so bili doseženi v prijavljeni športni panogi (npr.: prijava ekipe v 
košarki: rezultati morajo biti doseženi v košarki in ne v košarki 3 na 3). Rezultati v 
tekmovanjih šolskih prvenstev in veteranskih prvenstvih se ne upoštevajo.

Kolektivne športne panoge, ki nimajo ligaškega sistema tekmovanja z vsaj 6 ekipa-
mi in 10 tekmami v tekmovalni sezoni, se v kakovostne nivoje razvršča po kriteriju 
kategorizacije.

Kadar je pri razvrščanju v kakovostne nivoje kriterij kategorizacija športnikov, se 
upošteva sistem kategorizacije športnikov, ki ga določa zakon. Za razvrstitev v razred 
kategorizacije se uporabi javna Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov 
RS, ki je v veljavi na dan 1. februarja v tekočem letu sofinanciranja športnih programov.

7. člen 
(točnost podatkov)

Športna društva in klubi so dolžni ob prijavi posredovati točne in natančne podatke, 
ki se bodo v postopku razpisa o sofinanciranju športnih in rekreativnih programov 
preverjali na podlagi razvidov in evidenc ministrstva in OKS-ZŠZ ter uradnih po-
datkov NPŠZ oz. ŠIS-SPK.
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8. člen 
(dodatek za kategorizacijo)

Izvajalci športnih programov prejmejo dodatek za športnike, ki so glede na kriterije 
za pridobitev kategorizacije OKS-ZŠZ kategorizirani v mladinski, državni, perspek-
tivni, mednarodni, svetovni in olimpijski razred (preglednica 2c).

9. člen 
(obseg športnih programov)

Število priznanih ur prostočasnih in rekreativnih športnih programov je določeno 
s preglednico 3a.

Število priznanih ur tekmovalnih športnih programov je določeno s preglednico 3b 
in je odvisno od kakovostnega nivoja, v katerega je uvrščena skupina (preglednici 
2a in 2b).
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10. člen 
(razširjenost in uspešnost)

Seštevek točk, ki jih izvajalec prejme za prijavljene programe v posamezni skupini 
športnih programov, se pomnoži s korekcijskim faktorjem uspešnosti in razširjenosti.

Korekcijski faktor uspešnosti in razširjenosti se določa na podlagi naslednjih meril:

– pri vrednotenju prostočasnih in rekreativnih športnih programov se upoštevajo:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnih delavcev in
– število vadečih.

*KF=korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število priznanih ur športnih programov iz preglednice 3a
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* KF=korekcijski faktor se upošteva kot dodatek na število priznanih ur športnih programov iz preglednice 3b
* Športne panoge v razrede vsako leto razvrsti pristojno ministrstvo glede na merilo konkurenčnosti, 

nacionalnega pomena, razširjenosti in uspešnosti športne panoge. Če športna panoga ni razvrščena  
v posamezen razred, se šteje, da je uvrščena v 5. razred. V kolikor razvrstitev športnih panog v razrede  
za tekoče leto do začetka vrednotenja prejetih vlog še ni določena, se upošteva razvrstitev športnih 
panog v razrede za preteklo leto.

Pri programih prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok (ŠVOM PR6), športna vzgoja otrok in mladine  
s posebnimi potrebami (ŠVOM PP) in športno rekreativni programi invalidov RE (ŠI) je za pridobitev točk  
v okviru merila število vadečih potrebna polovica zapisanega števila vadečih v posamezni vadbeni skupini  
(npr. za 3 vadeče prejmejo 10 točk)

– pri vrednotenju tekmovalnih športnih programov se upoštevata:
– kompetentnost strokovnih delavcev in
– razvrstitev športne panoge v razrede.
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11. člen 
(merilo deficitarnosti)

Merilo deficitarnosti se uporablja za ugotavljanje potreb po usposabljanju in izpo-
polnjevanju strokovnih delavcev.

Deficitarnost športnih programov se izračuna z naslednjim koeficientom deficitar-
nosti (kd):

kd=  število strokovnih delavcev 
       število skupin*

* Število strokovnih delavcev je število strokovno že izobraženih ali usposobljenih delavcev v športu, ki vodijo 
prijavljene športne programe, število skupin pa je število polnih vadbenih skupin (v kolektivni športni panogi 
skupina z najmanj 12 udeleženci, v individualni športni panogi skupina z najmanj 8 udeleženci).

Glede na koeficient deficitarnosti se izvajalcem športnih programov določi korek-
cijski faktor, ki se ga pomnoži s številom točk, ki jih je izvajalec športnih programov 
pridobil skladno z merili 5. točke 4. člena tega pravilnika (preglednica 5).

IV. VREDNOTENJE STROKOVNEGA KADRA IN ŠPORTNIH OBJEKTOV

12. člen 
(vrednotenje strokovnega kadra)

Športne programe lahko samostojno vodi le ustrezno strokovno izobražen ali 
usposobljen delavec v športu z najmanj prvo stopnjo usposobljenosti za opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela v športu.

V kolikor prostočasnega ali tekmovalnega športnega programa ne vodi ustrezno 
strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu z najmanj prvo stopnjo 
usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu, se športni 
program ne vrednoti.
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13. člen 
(vrednotenje športnega objekta)

Športni objekt se vrednoti v primeru, ko se posamezni športni program izvaja v/na 
športnem objektu pri njegovi uporabi pa izvajalcu športnega programa nastanejo 
stroški. 

V kolikor izvajalcu športnega programa z uporabo športnega objekta ne nastaja-
jo stroški oziroma gre za prosto dostopen športni objekt, se uporaba športnega 
objekta ne vrednoti. Prav tako se ne vrednoti objekta, ki ni ustrezen za izvajanje 
športnega programa. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

15. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih in 
rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/17).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0072-9/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 18. seji dne 16. 09. 2021 sprejel 

SKLEP

O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO  
UREJANJA PROSTORA EOP – 46/163

1. člen

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči s parc. 
št. 146/2 – del in 146/3 k.o. Trojica, ki se po določilih Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) nahajata 
v enoti urejanja prostora EOP – 46/163 z namensko rabo Ap – območje razpršene 
poselitve brez kmetij. 

(2) Zemljišči iz prejšnjega odstavka se urejata z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18, v nadaljevanju: 
OPN).

2. člen

(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se poveča velikost stavbnega 
zemljišča, kot je določeno z OPN, do 20 odstotkov. 

Stavbno zemljišče se premakne proti jugu in poveča proti zahodu. Zemljišče se 
nahaja na koordinatah: 

1 X = 475574.44 Y = 109036.49 
2 X = 475587.15 Y = 109039.22 
3 X = 475589.58 Y = 109019.62 
4 X = 475590.09 Y = 109015.33 
5 X = 475575.34 Y = 109014.76 

(2) Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se, za namen investicije – pri-
zidave in novogradnje stanovanjskega objekta, dopusti individualno odstopanje od 
splošnega prostorskega izvedbenega pogoja o najmanjši dopustni velikosti parcele 
objekta, določenega v četrtem odstavku 98. člena OPN in sicer na način, da se 
dopusti določitev parcele objekta v velikosti stavbnega zemljišča. 
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(3) Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odsto-
panje od podrobnega prostorskega izvedbenega pogoja – faktorja zazidanosti, ki 
ga določa 136. člen OPN, tako da se faktor zazidanosti poveča do 0,5. 

(4) Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se, ne glede na drugo alinejo 
137. člena OPN, ki določa dopustne posege do uveljavitve občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta OPPN, dopusti individualno odstopanje od podrobnega 
prostorskega izvedbenega pogoja in sicer na način, da dopustne novogradnje ter 
prizidave (dozidave in nadzidave) obstoječih objektov lahko presegajo 35 odstotkov 
bruto tlorisne površine obstoječega objekta. 

3. člen

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati petnajsti 
dan po objavi.

(2) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko 
številko 2304.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-23/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) in 20. člena 
Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 18. seji dne 16. 09. 2021 sprejel 

SKLEP

O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA ENOTO  
UREJANJA PROSTORA ZB-19

1. člen

(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča s parc. 
št. 882, 885/2, 885/3, 886/1, 886/2, 887, 888, 889, 896, 897, 898, 901, 902, 904, 906, 
907, 908, 909, 913, 915, 916, 917, 919, 920/1, 921/1, 922/1, 925, 926, 927/1, 928/4, 
930/1, 931/7, 931/6, 932/1, 933/1 vsa k.o. Brezovica, ki se nahajajo v enoti urejanja 
prostora ZB-19, s podrobnejšo namensko rabo PO – območje namenjeno ostalim 
prometnim površinam.

(2) Zemljišča iz prejšnjega odstavka se urejajo z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18, v nadaljevanju: 
OPN).

2. člen

Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, tako da se za območje lokacijske 
preveritve omejitev gradnje ograj kot konstrukcijsko enostavnih objektov, v povezavi 
s 155. členu OPN, ne upošteva.

3. člen

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora ZB-19 je potrebno 
sprejeti v roku petih let od uveljavitve tega sklepa.
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4. člen

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati petnajsti 
dan po objavi.

(2) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko 
številko 2305.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-26/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 18. seji 
dne 16. 09. 2021 sprejel 

SKLEP  
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

1. Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
parc.št. katastrska občina ID znak
5599/436 Domžale 1959 5599/4
5493/3 Domžale 1959 5493/3
116/11 Dob 1943 116/11
443/9 Dragomelj 1758 443/9
491 Dragomelj 1758 491

2. Ukine se zaznamba javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št. katastrska občina ID znak
963/236 Homec 1937 963/236
22/7 Dob 1943 22/7
1764/1 Dob 1943 1764/1
692/23 Domžale 1959 692/23
692/24 Domžale 1959 692/24
692/25 Domžale 1959 692/25
3515/3 Domžale 1959 3515/3

3. Ukine se zaznamba javnega dobra pri zemljišču parc.št. 5417/9 k.o. Domžale (1959 
5417/9) pri osnovnih položajih:
ID 19721717
ID 19721718
ID 19721719
ID 19721720
ID 19721721
ID 21043377
ID 21043378

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-25/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.



Uradni vestnik št. 10/2021 191

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. 
list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16) in sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 19. 6. 
2020 ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 
– uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 18. seji 
dne 16. 09. 2021 sprejel 

SKLEP 

O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV  
ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE  

ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2027

Občinski svet Občine Domžale potrdi sestavo skupne liste kandidatov za člane 
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021 – 2027.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka:  0073-27/2021
Datum:    16. 09. 2021

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.
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Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. 
list RS, št. 20/2011, 57/2012,46/2016) in sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 
19. 6. 2020 je Svet Ljubljanske urbane regije na 5. dopisni seji, ki je potekala od 31. 
3. 2021 od 13. ure, do 2. 4. 2021 do 16. ure sprejel skupno listo kandidatov za člane 
Regionalnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027, katero predlaga  v potrditev 

SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE 
RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2021-2027

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA PREDLAGATELJ

PREDSTAVNIKI OBČIN

1. Bojan Čebela župan OBČINA BOROVNICA
2. Metod Ropret župan OBČINA BREZOVICA
3. Igor Ahačevčič župan OBČINA DOBREPOLJE
4. Franc Setnikar župan OBČINA DOBROVA POLHOV 

GRADEC
5. Nika Rovšek podžupanja OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
6. Renata Kosec podžupanja OBČINA DOMŽALE
7. Dr. Peter Verlič župan OBČINA GROSUPLJE
8. Janko Prebil župan OBČINA HORJUL
9. Suzana Bratkovič Zavodnik občinska svetnica OBČINA IG
10. Tomaž Smole podžupan OBČINA IVANČNA GORICA
11. Matej Slapar župan OBČINA KAMNIK
12. Stanislav Poglajen župan OBČINA KOMENDA
13. Zoran Janković župan OBČINA MOL
14. Berto Menard župan OBČINA LOGATEC
15. Miran Stanovnik župan OBČINA LOG DRAGOMER
16. Olga Vrankar županja OBČINA LUKOVICA
17. Nejc Smole župan OBČINA MEDVODE
18. Franc Jerič župan OBČINA MENGEŠ
19. Marko Kladnik podžupan MORAVČE
20. Ivan Jordan župan OBČINA ŠKOFLJICA
21. Darko Vidic občinski svetnik OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
22. Rado Gladek podžupan OBČINA TRZIN
23. Matjaž Hočevar podžupan OBČINA VELIKE LAŠČE
24. Aco Franc Šuštar župan OBČINA VODICE
25. Daniel Cukjati župan OBČINA VRHNIKA

PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA

26. Bogdan Oblak OBLAK GROUP, proizvodnja, 
trgovina, storitve, d.o.o. Logatec, 
direktor

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

27. Vinko Juhart JUVI DOMŽALE D.O.O., prodaja GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE
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28. Matjaž Jug ZADRUGA KIKŠTARTER, 
predsednik

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

29. Boštjan Šimenc KEMIS D.O.O., direktor GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

30. Katarina Avšič Frantar KOGAST GROSUPLJE D.D., 
komercialni direktor

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

31. Primož Rot ZAVAROVALNICA TRIGLAV, OE 
Ljubljana, direktor

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

32. mag. Marjana Majerič GZS, ZBORNICA 
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE, 
direktorica

GOSPODARSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

33. Robert Bizjak PETROL D.D.,LJUBLJANA, izvršni 
direktor prodaje B2B&B2G

TRGOVINSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

34. Jožica Brcar Sečnik MAGISTRAT INTERNATIONAL 
D.O.O., direktorica komerciale

TRGOVINSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

35. Iztok Verdnik MERCATOR D.D., pomočnik 
predsednika uprave za 
korporativno komuniciranje

TRGOVINSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE 

36. Simon Hlebec OOZ Vrhnika, predsednik OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA 
VRHNIKA

37. Anton Dremelj OOZ Ljubljana-Center, predsednik OBMOČNO OBRTNE - 
PODJETNIŠKE ZBORNICE 
OBMOČJA UE LJUBLJANA 

38. Izidor Zelenc GOSTILNA TURK, Izidor Zelenc 
s.p., član UO OOZ Logatec

OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA 
LOGATEC

39. Andrej Počivavšek SKUPINA POČIVAVŠEK D.O.O., 
prokurist

OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA 
DOMŽALE

40. Milan Sašek OOZ GROSUPLJE, predsednik OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA 
GROSUPLJE

41. mag. Barbara Jančar Rozman OOZ KAMNIK, sekretarka OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA KAMNIK

42. Simon Lokar OOZ LITIJA, predsednik OBMOČNA OBRTNO - 
PODJETNIŠKA ZBORNICA LITIJA

43. Jože Benec KGZS OE LJUBLJANA vodja; KGZS 
ZAVOD LJUBLJANA direktor

KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZBORNICA

44. Milan Bizjan KGZS OE LJUBLJANA, član sveta KMETIJSKO GOZDARSKA 
ZBORNICA

45. Miha Mermal BTC D.D., izvršni direktor za 
marketing in trajnostni razvoj

BTC D.D.

46. mag. Zlata Ploštajner UNIVERZA V LJUBLJANI –  
Projektna pisarna  pomočnica 
glavnega tajnika

UNIVERZA V LJUBLJANI 

47. dr. Jernej Pintar TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, 
direktor

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

48. Krištof Mlakar JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., 
direktor

JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
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49. Samo Lozej ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O., 
direktor

ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.

50. Dr. Alenka Rožaj Brvar SLOVENSKO INOVACIJSKO 
STIČIŠČE, EVROPSKO 
GOSPODARSKO INTERESNO 
ZDRUŽENJE, direktorica

SLOVENSKO INOVACIJSKO 
STIČIŠČE, EVROPSKO 
GOSPODARSKO INTERESNO 
ZDRUŽENJE

PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ

51. Tanja Cegnar SLOVENSKO METEOROLOŠKO 
DRUŠTVO, Predsednica

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

52. Mag. Simon Delakorda ZAVOD INŠTITUT ZA 
ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO, 
direktor

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

53. Jože Gornik ZAVOD NEFIKS, management STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

54. Dr. Barbara Grintal GERONTOLOŠKI RAZISKOVALNI 
INŠTITUT, direktorica

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

55. Lučka Jere ŽUPANOVA JAMA, turistično in 
okoljsko društvo Grosuplje, vodja 
projektov

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

56. Dušan Macura ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV 
SLOVAN, član UO

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

57. Sašo Noič Serini ZDRUŽENJE ŠTUDENTSKA 
ORGANIZACIJA KOMENDA, 
predsednik

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

58. Jurček Nowakk PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE 
IN PD JANEZ TRDINA MENGEŠ, 
predsednik MDO PD KBO

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

59. Janez Ovsec DRUŠTVO LIKOVNIKOV LOGATEC, 
predsednik

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

60. Štefan Petkovšek USTANOVA PETRA PAVLA  
GLAVARJA, predsednik uprave

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

61. Klavdija Strmšek ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE 
MLADINE, zun.sodelavka za 
pridobiv. fin. sredstev

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS

62. Uroš Veber DRUŠTVO ASOCIACIJA 
- DRUŠTVO NVO IN 
POSAMEZNIKOV NA PODROČJU 
KULTURE, podpredsednik

STIČIŠČE SREDIŠČE - ZAVOD 
NEFIKS


