Na podlagi 58. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o vodenju razvida športnih objektov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa v razvid in izbrisa iz razvida športnih objektov (v nadaljevanju: razvid) ter oblika razvida.
2. člen
V razvid se vpisujejo športni objekti v skladu s 17. členom zakona o športu.
3. člen
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Razvid je javna knjiga.
II. POSTOPEK VPISA V RAZVID IN IZBRISA IZ RAZVIDA
1. Postopek vpisa v razvid
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz razvida se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.
5. člen
Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži lastnik športnega objekta na ministrstvo. Če je lastnica športnega objekta država, se opravi
vpis v razvid po uradni dolžnosti. V primeru iz prejšnjega odstavka si ministrstvo pridobi dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.
6. člen
Predlog za vpis se vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika. Predlogu za vpis športnega objekta je treba priložiti:
– izpolnjen obrazec za vpis;
– zemljiškoknjižni izpisek;
– potrdilo o homologaciji športnega objekta, če je objekt homologiran.
7. člen
Če predlog za vpis ni popoln, ministrstvo pozove vlagatelja predloga za vpis, da ga v 30 dneh popravi in dopolni.
Če pomanjkljivosti v določenem roku niso odpravljene, se šteje, kot da predlog ni bil vložen, vložena dokumentacija pa se vrne vlagatelju predloga za vpis.
8. člen
Ko je vloga popolna, izda minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister) odločbo o vpisu v razvid. Razvid se opravi, ko je odločba dokončna.
2. Postopek izbrisa iz razvida
9. člen
Objekt se lahko izbriše iz razvida na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi, da objekt ni več športni objekt v skladu s 17. členom
zakona o športu. Minister izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh po tem, ko je znan razlog za izbris oziroma ko je dobil predlog lastnika za izbris iz
razvida.
10. člen
Razvid se vodi v glavni knjigi športnih objektov za območje države.
Glavna knjiga se vodi kot centralna informativna baza ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v razvid.
11. člen
V glavni knjigi razvida športnih objektov se podatki vpišejo v rubrike, ki so navedene v obrazcu za vpis.
12. člen
Pri razvidu se vodi zbirka listin za vsak objekt vpisa, označen s številko vpisa.
13. člen
V razvid se vpisujejo tudi spremembe podatkov. Lastnik mora sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v razvid, v 30 dneh od nastanka spremembe.
III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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