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1514. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil 
za izvajanje izravnalnega trga z elektriko

Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 97. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in 
s soglasjem Agencije za energijo št. 73-5/2017-08/203 z dne 
6. 4. 2017 Borzen, operater trga za elektriko, d. o. o. izdaja

P R A V I L A
o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje 

izravnalnega trga z elektriko

1. člen
V Pravilih za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Ura-

dni list RS, št. 97/14) se v prvem odstavku 9. člena besedilo 
»organiziranega trga z elektriko« nadomesti z besedilom »trga 
z elektriko«.

2. člen
V prvem odstavku 13. člena se tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– v primeru, da operater trga članu bilančne sheme 

začasno tehnično onemogoči delovanje na trgu z elektriko 
skladno s Pravili za delovanje trga z elektriko, za čas trajanja 
začasnega tehničnega onemogočanja na trgu z elektriko,«.

3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(produkti na izravnalnem trgu)

Na izravnalnem trgu se trguje s produkti, ki jih določi ope-
rater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem in 
njihov seznam skupaj s pojasnili objavi na svoji spletni strani. 
O spremembi nabora produktov za trgovanje mora operater 
trga obvestiti člane izravnalnega trga z objavo na svoji spletni 
strani najmanj trideset dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani 
izravnalnega trga imajo možnost v roku deset dni od objave 
podati operaterju trga komentarje na predlagane spremembe. 
V primeru, da po uskladitvi s sistemskim operaterjem pride do 
sprememb, operater trga ponovi objavo, sicer pa sprememba 
stopi v veljavo na dan, ki je določen v objavi.«.

4. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Omejitve ponudb, kot so primeroma maksimalna 

cena, minimalna cena, maksimalna količina, minimalna koli-

čina, korak cene ponudbe in korak količine ponudbe, določi 
operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem 
in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi omejitev po-
nudb za trgovanje mora operater trga obvestiti člane izravnal-
nega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset dni pred 
uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost 
v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentar-
je na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s 
sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga 
ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki 
je določen v objavi.«.

Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
Dosedanji šesti odstavek postane tretji odstavek.

5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
(vrste omejitve izvrševanja ponudb in tipi ponudb)

Za produkte so na izbiro različne vrste omejevanja izvr-
ševanja ponudb in tipi ponudb, ki jih določi operater trga po 
predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem ter jih objavi na 
svoji spletni strani. O spremembi nabora omejevanja izvrševa-
nja ponudb in tipov ponudb mora operater trga obvestiti člane 
izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset 
dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo 
možnost v roku deset dni od objave podati operaterju trga ko-
mentarje na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladi-
tvi s sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga 
ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki 
je določen v objavi.«.

6. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vna-

šajo 24 ur na dan, sedem dni na teden. Natančne urnike trgo-
vanja določi operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim 
operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi 
urnikov trgovanja mora operater trga obvestiti člane izravnal-
nega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset dni pred 
uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost 
v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentar-
je na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s 
sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga 
ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki 
je določen v objavi.«.

7. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe 

pri operaterju trga skladno s Pravili za delovanje trga z ele-
ktriko.«.
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8. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(javna objava rezultatov)

Operater trga rezultate trgovanja na izravnalnem trgu 
javno objavi na svoji spletni strani. Operater trga objavi najmanj 
produkte ter njihove količine in cene.«.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2017/ENP/Pr-IT/0012017
IZHOD-1460-2
Ljubljana, dne 28. marca 2017
EVA 2017-2430-0024

dr. Karol Peter Peršolja l.r.
Direktor

OBČINE

ODRANCI

1515. Zaključni račun proračuna Občine Odranci 
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta 
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet 
Občine Odranci na 17. seji dne 19. 5. 2017 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Odranci za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci 

za leto 2016. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za 
leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Odranci za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov 
o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.

Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proraču-
na Občine Odranci za leto 2016.

2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2016 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74) 1.203.322

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.128.758
70 DAVČNI PRIHODKI 907.149

700 Davki na dohodek in dobiček 792.212
703 Davki na premoženje 105.222
704 Domači davki na blago in storitev 4.942
706 Drugi davki 4.773
71 NEDAVČNI PRIHODKI 221.609
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 31.397
711 Takse in pristojbine 1.515
712 Denarne kazni 714
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 187.983
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 0
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 74.564
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 74.564
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  

iz sredstev proračuna EU 0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.145.407
40 TEKOČI ODHODKI 439.604
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 88.765
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.284



Uradni list Republike Slovenije Št. 28 / 2. 6. 2017 / Stran 4167 

402 Izdatki za blago in storitve 318.639
403 Plačila domačih obresti 7.922
409 Rezerve 9.994
41 TEKOČI TRANSFERI 481.513
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 312.113
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 57.038
413 Drugi tekoči domači transferi 112.362
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 208.961
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 208.961
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.329
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 14.732
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 597
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRIMANJKLJAJ) 57.915
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB 0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA … 

(IV.-V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 55.797
55 ODPLAČILO DOLGA 55.797

550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.) 2.118
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –55.797
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.–IX.=-III.) –57.915
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  
DNE 31. 12. 2016 4.054

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 22.020,28 EUR 

(konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 
2017.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 115-17/2017
Odranci, dne 19. maja 2017

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

SEVNICA

1516. Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Sevnica za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – 
ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 
23. redni seji 24. 5. 2017 sprejel

O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica  

za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 (Ura-

dni list RS, št. 79/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je določen:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

skupina/podskupine kontov proračun 
leta 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.291.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.276.467

70 DAVČNI PRIHODKI 11.940.591
700 Davki na dohodek in dobiček 10.971.545
703 Davki na premoženje 618.900
704 Domači davki na blago in storitve 345.146
706 Drugi davki 5.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.335.876
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.561.078
711 Takse in pristojbine 11.000
712 Globe in druge denarne kazni 19.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 188.046
714 Drugi nedavčni prihodki 556.402

72 KAPITALSKI PRIHODKI 199.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  99.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 100.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI  815.094
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  613.602
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije  201.492

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.655.142
40 TEKOČI ODHODKI 4.193.751

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 846.503
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 127.939
402 Izdatki za blago in storitve 2.799.822
403 Plačila domačih obresti 56.047
409 Rezerve 363.440

41 TEKOČI TRANSFERI 7.145.523
410 Subvencije 722.938
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.920.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 403.949
413 Drugi tekoči domači transferi 2.098.434

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.915.409
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.915.409
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 400.459
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 66.873
432 Investicijski transferi proračunskim 
upor. 333.586

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –364.081

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 470.847
50 ZADOLŽEVANJE 470.847

500 Domače zadolževanje 470.847
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 927.469
55 ODPLAČILA DOLGA 927.469

550 Odplačila domačega dolga 927.469
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) –820.703
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –456.622
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 364.081

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo 
projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o subvencioniranju komunalnega 
prispevka mladim družinam za gradnjo 
individualnih stanovanjskih hiš v Občini 
Sevnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – 
Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 
23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) ter 18. čle-
na Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 
17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 
24. 5. 2017 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o subvencioniranju komunalnega prispevka 
mladim družinam za gradnjo individualnih 

stanovanjskih hiš v Občini Sevnica

1. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o subvencio-

niranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo 
individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 52/14, 70/14) se besedno zvezo »je član mlade družine« 
nadomesti z novo, ki se glasi »ima mlado družino«.

(2) Drugi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Za mlado družino se šteje:
– družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od star-

šev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok in
– življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali 

več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni 
šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.«.

2. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gradnja individualne stanovanjske hiše je izvedba 

gradbenih in drugih del in pomeni gradnja novega objekta ali 
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječega, ter nado-
mestna gradnja z odstranitvijo objekta.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1518. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu 
in o določitvi subvencioniranja cene storitve 
Pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – 
Odl. US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 
17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 
24. 5. 2017 sprejel
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S K L E P
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu in o določitvi 

subvencioniranja cene storitve  
Pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni social-

no varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal 
izvajalec storitve Center za socialno delo Sevnica, v višini 
17,24 EUR na efektivno uro.

2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve sub-

vencionirala v višini 12,44 EUR na efektivno uro.

3. člen
Cena storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno 

uro.

4. člen
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in 

znaša 20,83 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 
14,59 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 
6,24 EUR na efektivno uro.

5. člen
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela 

prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 21,54 EUR na efektivno 
uro, subvencija občine znaša 14,82 EUR na efektivno uro, končna 
cena za uporabnika znaša 6,72 EUR na efektivno uro.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2017 dalje.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve 
Pomoč družini na domu, številka 122-0056/2016, z dne 21. 4. 
2016, objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/16.

Št. 122-0056/2016
Sevnica, dne 25. maja 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

1519. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl.US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – 
UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji 
dne 24. 5. 2017 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nasle-

dnje parcele:
– parc. št. 1492/7, 1490/11, 1490/12 in 1490/16, vse k.o. 

1366 Ledina,

– parc. št. 1010/1, k.o. 1381 Boštanj,
– parc. št. 1617/2, 1617/3, 1617/5 in 1627/2, vse k.o. 1373 

Žigrski Vrh,
– parc. št. 1332/5, k.o. 1361 Podgorje,
– parc. št. 1462/4, k.o. 1362 Okroglice ter
– parc. št. 1165/10, k.o. 1383 Cerovec.

2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prene-

hajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska 
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 
matična št. 5883008000.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0103/2010, 7113-0035/2011,
 7113-0075/2012, 7113-0030/2012,
 7113-0071/2016, 7113-0021/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENSKE KONJICE

1520. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu športni park Konjiška vas

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Ura-
dni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine 
Slovenske Konjice sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu športni park Konjiška vas  

(Uradni list RS, št. 88/11)

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 

športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11) ni realiziran 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Razlogi za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Ura-
dni list RS, št. 88/11) je v želji Krajevne skupnosti da se na 
mesto predhodno večjega objekta postavi ustrezno manjši in 
finančno cenejši objekt.

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 
Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.

2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na 

parcele številka 33/2 in 33/4 k.o. 1114 Konjiška vas.
Na osnovi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-

čine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje 
opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo A – povr-
šine razpršene poselitve, kjer velja Odlok o občinskem podrob-
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nem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Uradni list 
RS, št. 88/11).

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb 

in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano 
območje, je priskrbel naročnik.

4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in 
njegovih posameznih faz

Ker spremembe ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev, je predvidena izvedba v skladu z 61.a čle-
nom, po skrajšanem postopku. Izdelava osnutka sprememb 
in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po 
začetku veljavnosti tega sklepa.

5. Nosilci urejanja prostora
V postopek ne vključimo nosilcev urejanja prostora. S 

spremembo in dopolnitvijo PIA ne vplivamo na izdana mnenja. 
Ministrstvo za okolje in prostor obvestimo o nameravanem 
postopku spremembe in dopolnitve PIA.

6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije, veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 350-0021/2017
Slovenske Konjice, dne 29. maja 2017

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1521. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta Ob-
čine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – po-
pravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni 
seji dne 25. 5. 2017 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. 

št. 1345, k.o. 1113 – Žiče, površine 323 m2. Za navedeno 
parcelo z ID znakom 1113 1345 se pri k.o. 1113 – Žiče vpiše 
lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Pristojno sodišče na predlog Občine Slovenske Konjice, 

Stari trg 29, Slovenske Konjice vpiše v zemljiško knjigo la-
stninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je 
navedeno v 1. členu tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 37101-0053/2015(132)
Slovenske Konjice, dne 25. maja 2017

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1522. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12; v nada-
ljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici dne 29. 5. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine  
Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2

1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
(v nadaljevanju: SD OPN 2), sprejetega z Odlokom o Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Ura-
dni list RS, št. 36/15 in 58/16) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN 2 
se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.

V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebi-
ne tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. 
SD OPN 2 obsegajo:

a) spremembe namenske rabe prostora in drugih spre-
memb posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb 
občine, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravna-
vati in novih razvojnih potreb, evidentiranih po sprejemu OPN,

b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki 
se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora, meje 
med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor 
in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in 
dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,

c) vsebine, s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spre-
menjenimi) predpisi,

d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstual-
nega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve 
eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kar-
tografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu 
tehničnih in redakcijskih popravkov,

e) vključitev morebitnih novih strokovnih podlag, zahtev 
nosilcev urejanja prostora, razvojnih predlogov in drugih ne-
predvidenih potreb občine,

f) druge spremembe, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob 
pripravi sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 2)

Med pripravo in po sprejemu OPN-ja so se pojavile pobude 
občanov z novimi razvojnimi potrebami, ki pa jih zaradi predpisa-
nega postopka priprave OPN ni bilo več mogoče upoštevati. Po 
sprejemu OPN so bili sprejeti novi predpisi, zaradi katerih je, po-
leg vključitve razvojnih potreb, treba akt dopolniti in spremeniti.

3. člen
(območje SD OPN 2)

SD OPN 2 se nanašajo na celotno območje občine.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prosto-
ra, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP), razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, 
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usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter 
izražene razvojne pobude drugih oseb.

Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje 
ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.

5. člen
(rok za pripravo SD OPN 2)

Postopek za pripravo in sprejem SD OPN 2 poteka po 
postopku, ki je predpisan v poglavju 4.1.2. ZPNačrt-a:

Št. Aktivnosti Roki
1. Sprejem in objava sklepa ni roka
2. Izdelava osnutka SD OPN 2 ni roka
2.a Pridobitev posebnih smernic* 30 dni
3. Pridobitev prvega mnenja in mnenj o izvedbi 

celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 30 dni
3.a Pridobitev obvestila o izvedbi CPVO  

na osnutek SD OPN 2 21 dni
3.b Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju: 

OP) za dopolnjeni osnutek SD OPN 2 ni roka**
4. Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 ni roka
4.a Priprava dopolnjenega osnutka v postopku 

pridobitve mnenja o ustreznosti OP** ni roka**
5. Javna razgrnitev in javna obravnava  

SD OPN 2 in OP** 30 dni
6. Izdelava predloga SD OPN 2 ni roka
7. Pridobitev drugega mnenja na predlog  

SD OPN 2 30 dni
7.a Pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov 

izvedbe SD OPN 2 na okolje 30 dni**
Opomba:
* Občina lahko NUP zaprosi za izdajo posebnih smernic, 

če oceni, da ji njegove splošne smernice ne zadoščajo za pri-
pravo osnutka SD OPN 2.

** Postopki se izvedejo, če ministrstvo za varstvo okolja 
obvesti občino, da se mora izvesti CPVO.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 

in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku priprave SD OPN 2 sodelujejo NUP in upra-

vljavci gospodarske javne infrastrukture, pri katerih se ob pri-
pravi osnutka akta izkaže, da se vsebine SD OPN 2 nanašajo 
na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so 
za podajanje mnenj pristojni naslednji NUP:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za 
področje razvoja poselitve)

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za 
področje kmetijstva)

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Uli-
ca arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje 
gozdarstva)

5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upra-
vljanja z vodami)

6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 
cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)

7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kultur-
ne dediščine)

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva 
kulturne dediščine)

9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje ce-
stnega prometa)

10. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 
1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)

11. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)

12. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mo-
bilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
(za področje trajne mobilnosti)

13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in 
pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za podro-
čje zračnega prometa)

14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)

15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)

16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite 
in reševanje)

17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojko-
va cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)

18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve voj-
nega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje 
vojnih in prikritih grobišč)

19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služ-
ba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotniko-
va ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)

20. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in pro-
jekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 
1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)

21. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 
p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje zemeljskega plina)

22. Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolod-
vorska 2, 6000 Koper, (za področje zemeljskega plina)

23. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrež-
ja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, 
Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij)

24. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje 
oskrbe z električno energijo)

25. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (za področje prostorskega razvoja 
občine in področje prometne infrastrukture)

26. Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 
9240 Ljutomer (za področje javne vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda)

27. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja)

28. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za 
logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Štefano-
va ulica 2, 1501 Ljubljana

29. Teleing d.o.o.., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (za po-
dročje telekomunikacij)

Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov SD OPN 1 
na okolje).

V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne 
NUP, v kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi 
vključitvi in sodelovanju.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 2)

Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 2 so zagotovljena 
v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Posebne idejne za-
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snove, strokovne podlage/mnenja za posamezne posege, po-
sebne dele SD OPN 2, ipd. zagotovi investitor razvojne pobude 
v dogovoru z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici ali občina sama.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep o pripravi SD OPN 2 se objavi v Uradnem glasilu 
in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Sklep začne 
veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu. Po objavi se 
sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim 
občinam.

Št. 350-0041/2017-009
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2017

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.
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VSEBINA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1514. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za iz-
vajanje izravnalnega trga z elektriko 4165

OBČINE
ODRANCI

1515. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 
2016 4166

SEVNICA
1516. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za 

leto 2017 4167
1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

subvencioniranju komunalnega prispevka mladim 
družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih 
hiš v Občini Sevnica 4168

1518. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstve-
ne storitve Pomoč družini na domu in o določitvi 
subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na 
domu 4168

1519. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4169

SLOVENSKE KONJICE
1520. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu športni park Konjiška vas 4169

1521. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 4170

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1522. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici – SD OPN 2 4170

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/17

VSEBINA

31. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji 
nasledstva glede konvencij Organizacije združe-
nih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo (MANKZN-C) 41

32. Zakon o ratifikaciji Konvencije Minamata o živem 
srebru (MKMŽS) 42

33. Zakon o ratifikaciji Protokola št. 15 o spremembah 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (MPKVCP15) 90

34. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slo-
venijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčeva-
nja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju 
davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom 
(BJPODO) 93
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