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VLADA
933. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi 

in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb  
s SARS-CoV-2

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s 

SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 začasno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepo-
ve zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

2. člen
Začasno se omeji gibanje ljudi med 22. in 5. uro, razen 

za primere:
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življe-

nje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih 

delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z 

namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo 
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

3. člen
Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, 

razen če ta odlok določa drugače.

4. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen je prehajanje med statistič-

nimi regijami ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) dovoljeno za:

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih 
nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-
javnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življe-
nje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za 
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter 
zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-
ništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, 

če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve 
v statistični regiji prebivališča, ali če jih v statistični regiji pre-
bivališča ni.

(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za 
ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospo-
dinjstva, kadar potujejo skupaj.

(3) Prehajanje med statističnimi regijami je ob upošte-
vanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 
verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR 
test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v 
državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega 
območja,

2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starej-
ši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo 
zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov 
ni minilo več kot šest mesecev ali

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca 
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka 
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

(4) Potrdila o testiranju iz 2. točke prejšnjega odstavka se 
upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske uni-
je oziroma državah članicah Schengenskega območja. Potrdilo 
zdravnika iz 2. točke prejšnjega odstavka se upošteva, če je 
bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah 
članicah Schengenskega območja.

(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, 
če ima v tej statistični regiji stalno ali začasno prebivališče. 
Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih 
statističnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu 
prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.
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(6) Pri prehajanju med statističnimi regijami iz prvega 
odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, 
s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega 
odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, 
ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena. Izjava ni 
potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami 
na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo 
in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi 
organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, 
policistu oziroma občinskemu redarju.

(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:

1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje 

iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo 
in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali čla-
nom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osami-
tev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukre-
pov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da 
jih bo spoštoval.

5. člen
(1) Ne glede na 3. člen tega odloka lahko osebe 4. aprila 

2021 od 5. do 22. ure prehajajo med statističnimi regijami brez 
omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah z 
največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer 
se v to število ne vštevajo osebe, mlajše od 15 let.

(2) Vse druge omejitve in prepovedi iz tega odloka veljajo 
tudi v obdobju iz prejšnjega odstavka.

6. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli 

skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega 
gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega 
odloka.

(3) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, 
praznovanja in poroke.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, minister, pristojen za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli 
sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

7. člen
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko posa-

meznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva 
ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih 
javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno šport-
no-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja 
do drugih posameznikov.

8. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

9. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

10. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka 

poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in 
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.

KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).

12. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00717-26/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-1711-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

934. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega od-
stavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih  

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen
(1) S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi 

v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedi-
lu: zavod) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19, in sicer v:

1. vrtcih,
2. osnovnih šolah, razen v oddelkih prilagojenega in po-

sebnega programa,
3. glasbenih šolah,
4. srednjih šolah,
5. višjih strokovnih šolah,
6. dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov 

tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogo-
čena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez 
spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s 
priznano mednarodno zaščito,

7. organizacijah za izobraževanje odraslih,
8. študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki 

imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih 
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družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je za-
radi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj 
stalnega bivališča,

9. univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
(2) Zaposleni v zavodih se v času prisotnosti v zavodih 

enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrimi anti-
genskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG).

(3) Zaposlenim v zavodih testiranja ni treba opraviti, če:
– predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 

z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur,

– predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s ka-
terim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali pro-
izvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prve-
ga odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali 
testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest 
mesecev, ali

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(4) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upošte-
vajo, če so izdana v državah članicah Evropske unije oziroma 
državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah 
oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mi-
krobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot 
ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne 

velja za:
– zaposlene v zavodih in posameznike, ki v zavodih 

opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali 
avtorske pogodbe),

– člane organov zavodov,
– vrtce, za izvedbo nujnega varstva,
– učence od 1. do 3. razreda, za izvedbo nujnega varstva 

in pouka na daljavo,
– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z dokončanjem in 

nadaljevanjem izobraževanja.
(2) Nujno varstvo iz tretje alineje in nujno varstvo in pouk 

na daljavo iz četrte alineje prejšnjega odstavka se izvede za 
otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je 
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, 
določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list 
RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Poli-
ciji ali v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na 
podlagi potrdila delodajalca.

3. člen
Zavodi morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati pripo-

ročene smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

4. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavo-
dih (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).

6. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00727-15/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-3330-0042

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

935. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalez-

ljive bolezni COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju 
športnih programov in športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe 

iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) 
nista dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe 
dovoljen:

– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, med-
narodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 
33. člena ZŠpo-1,

– športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, 
registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih 
reprezentanc.

(3) Proces športne vadbe športnikov iz prejšnjega odstav-
ka je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih 
so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi 
izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: me-
hurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces 
športne vadbe.

(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena 
lahko posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega 
gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem ozi-
roma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo 
takšno športno-gibalno dejavnost, pri kateri se ohranja varna 
razdalja do drugih posameznikov.

3. člen
(1) V kolektivnih in individualnih športnih panogah je do-

voljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 
74. člena ZŠpo-1.

(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni do-
voljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, 
da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le 
osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olim-
pijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna 
športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne 
podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
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(4) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tek-
movanj iz prvega odstavka tega člena, druge osebe, ki so nujno 
potrebne za izvedbo tekmovanj, in strokovni delavci v športu iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena se enkrat tedensko testirajo 
na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (v nadalj-
njem besedilu: test HAG), razen če predložijo negativni rezultat 
testa HAG ali testa z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa.

(5) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba 
opraviti, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-
zujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca 
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka 
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

4. člen
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so 

dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in 
površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.

5. člen
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izva-

janju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, 
ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19.

(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posame-
zniki morajo pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka 
upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okuž-
be z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/
sproscanje-ukrepov-covid-19).

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni 
list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).

8. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00727-16/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-3330-0043

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

936. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja  

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom  
v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNO

1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlo-
kom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

II. IZJEME BREZ POGOJA TESTA

2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in pro-

dajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. lekarne,
2. bencinske servise,
3. finančne storitve,
4. pošto,
5. dostavne službe,
6. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvaja-
lec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec 
storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; 
opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v 
katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni 
storitvi ni mogoče prezračiti,

7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-
pravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, 
avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, de-
lavnice za popravilo koles),

8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, 
da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in 
pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki 
(na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, 
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zago-
tovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer 
konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni 
dovoljeno,

10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja.

(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja 
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki 
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve 
dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru 
dostave,

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač 
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje za-
poslene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti 
minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh 
higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
NIJZ).

(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
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kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike 
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19.

III. IZJEME S POGOJEM TESTA

3. člen
(1) Ne glede na 1. člen tega odloka prepoved ponujanja 

in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja tudi za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago 

za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje 
prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi 
pripomočki,

3. vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kme-
tijstvo v prodajalnah,

4. kmetijske prodajalne,
5. tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil 

in obutve na tržnicah,
6. prodajalne s tehničnim blagom,
7. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
8. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 

storitve.
(2) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega 

odstavka potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zapo-
sleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 
prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na 
virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje 
in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo 
le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

(3) Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom 

PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim doka-

zujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca 
Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka 
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, 
ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od 
začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije 
oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri or-
ganizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih 
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) pre-
poznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

IV. DRUGI POGOJI

4. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom 

je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi 

navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 

v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, in

– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu 
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2., 3. in 5. člena tega 
odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila mi-

nistrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva in NIJZ.

(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se 
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali 
na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če 
gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno 
stranko.

(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi-
jo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma 
priporočil iz prvega in drugega odstavka tega člena in iz druge-
ga odstavka 3. člena tega odloka.

(5) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje pogo-
jev iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in 
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga 
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

5. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena 

morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem 

trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka 
prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega 
centra,

– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna 

oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra za-
gotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemelje-

nost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

V. KONČNI DOLOČBI

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/21 in 
43/21).

8. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00726-16/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2130-0019

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

937. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
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O D L O K
o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 

potnikov na ozemlju Republike Slovenije

1. člen
S tem odlokom se na ozemlju Republike Slovenije zaradi 

zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji 
in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov ter prepove 
prevoz potnikov po morju in celinskih vodah.

2. člen
(1) Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v med-

krajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javne-
ga železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stal-
nega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza 
potnikov in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi 
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno 
dezinfekcijo delov vozila, uporabo zaščitnih mask in, če voz-
nik enkrat tedensko opravi testiranje na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: 
test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedi-
lu: test HAG) in ima negativen rezultat testa.

(3) Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih pre-
vozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih 
potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne 
zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, 
posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izva-
jajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omeje-
no na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za 
sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za 
voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na 
virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi 
testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imeti negativen 
rezultat testa.

(4) Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih 
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo 
z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je 
lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike 
je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

(5) V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora 
spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na 
virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi 
testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imeti negativen 
rezultat testa.

(6) Testiranje iz drugega, tretjega in petega odstavka 
tega člena ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, 
posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in 
občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železni-
škem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če:

– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali 
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema 
prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni;

– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali 
testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest 
mesecev;

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in 
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

(7) Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana 
v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah 
schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri po-

sameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na 
spletni strani NLZOH.

3. člen
Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučar-

skih prog ni dovoljeno.

4. člen
Omejitve iz tega odloka ne veljajo v primerih nujne oskr-

be, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter in-
špekcijskih služb.

5. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 
35/21 in 40/21).

7. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00710-33/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2430-0047

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

938. Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov 
splošnega letalstva s pristanki in odleti 
na oziroma z javnih letališč ter vzletišč

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega 

letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih 
letališč ter vzletišč

1. člen
Zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive 

bolezni COVID-19 se prepove letenje zrakoplovov splošnega 
letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter 
vzletišč, razen pristankov zrakoplovov v sili.

2. člen
Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za 

infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem 
prometu.

3. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
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KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00710-34/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2430-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

939. Odlok o začasni prepovedi izvajanja 
preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti 
za upravljanje energetskih naprav v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona 
o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja 

o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav v Republiki Sloveniji

1. člen
Zaradi omejitev gibanja prebivalstva za zajezitev in ob-

vladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepoveduje izvajanje preizkusov znanja, ki se izvajajo v skladu 
s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja 
za upravljalca energetskih naprav (Uradni list RS, št. 92/15 in 
175/20).

KONČNI DOLOČBI

2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list 
RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).

3. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00710-32/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2430-0051

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

940. Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 
– ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom  

na področju voznikov in vozil  
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in 

obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno 
prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev nepo-
sredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, in sicer se:

1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraže-
valnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava 
ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove 
izvajanje:

– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil;

2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posame-
znikom začasno prepove izvajanje:

– nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in poo-
blaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,

– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja 

izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov za-
četnikov in za varno vožnjo;

3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izva-
janje:

– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil 

za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz ne-
varnega blaga,

– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za pre-
voz nevarnega blaga,

– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temelj-
nih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih 
kvalifikacij,

– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 
usposobljenosti upravljavca prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov uspo-
sobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja 
kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih 
izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
začasno prepove izvajanje:

– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, 
učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter 
preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 

cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.

2. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

3. člen
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne pre-

povedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve 
tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.
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(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarova-
njem motornih vozil, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena 
tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo 
tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

(3) Veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern 
ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega 
blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka po-
teče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 
11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

4. člen
(1) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovo-

ljenj v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena podaljšana, 
se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu 
od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem do-
voljenju.

(2) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana 
v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega do-
voljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz eviden-
ce registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni 
plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo orga-
nu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ 
opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 
40/21 in 43/21).

6. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00710-31/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2430-0052

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

941. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih  

in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinemato-
grafskih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za tiste obli-
ke ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev neposredno 

končnim uporabnikom, ki so kot izjema od prepovedi ponujanja 
storitev navedene v drugih odlokih, ki jih zaradi zajezitve in ob-
vladovanja epidemije COVID-19 izda Vlada Republike Slovenije.

2. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 40/21 in 43/21).

4. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00716-15/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-3340-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

942. Odlok o začasni prepovedi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji

1. člen
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in za-

radi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje kolektivno uresničevanje verske 
svobode v Republiki Sloveniji.

(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prej-
šnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov po-
samezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati 
fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih 
obredov, molitev oziroma drugih verskih praks.

(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev 
gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in 
združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge 
verske skupnosti, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

2. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov 

iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 40/21 in 43/21).
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4. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 

11. aprila 2021.

Št. 00716-14/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-3340-0017

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

943. Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvr-
ševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 
– ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih  
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 
20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) se v 2. členu 
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je ob-
vezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih 
oziroma prostorih. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne 
maske ni potrebno pri individualni športni aktivnosti na zelenih 
površinah, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo naj-
manj 1,5 metra, oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih 
površinah članov istega gospodinjstva. Ne glede na prejšnji 
člen uporaba zaščitne maske ni obvezna v osebnih vozilih, če 
je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta peta alineja. Dose-

danja šesta alineja postane peta alineja.

3. člen
V 7. členu se besedilo »2. aprila 2021« nadomesti z be-

sedilom »11. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021.

Št. 00725-24/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2711-0053

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

944. Odlok o spremembi Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in v zvezi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o obvezni namestitvi 

razpršilnikov za razkuževanje rok  
v večstanovanjskih stavbah

1. člen
V Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževa-

nje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 182/20, 
190/20, 195/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 
27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) se v 5. členu besedilo 
»2. aprila 2021« nadomesti z besedilom »11. aprila 2021«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-25/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2711-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
945. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih 

ukrepih na področju organizacije 
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju organizacije in opravljanja 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja 

nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije in 

opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalez-
ljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 – popr., 
23/21 in 35/21) se v 12. členu besedilo »31. marca« nadomesti 
z besedilom »30. aprila«.
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KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-69/2021/5
Ljubljana, dne 29. marca 2021
EVA 2021-2711-0051

Janez Poklukar
minister

VRHOVNO SODIŠČE
946. Odredba o dopolnitvi Odredbe o posebnih 

ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih 
zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 
– ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 
– ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o posebnih ukrepih  

iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 
razglašene epidemije nalezljive bolezni  

COVID-19 na območju Republike Slovenije

V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodi-
ščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije št. Su 407/2020-457 z dne 28. 1. 
2021 (Uradni list RS, št. 12/21 in 37/21) se 3.2. točka (Vrstni 
red reševanja zadev, naroki, seje, zaslišanja in druga procesna 
dejanja) dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: »Naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim 
odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, sklicani med 
1. in 9. aprilom 2021, se štejejo za preklicane. Sodišča objavijo 
preklic narokov na spletnih straneh sodišča.«

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. Su 407/2020-536
Ljubljana, dne 29. marca 2021

Predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič
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HRPELJE - KOZINA

947. Odlok o spremembi Odloka o subvenciji 
mladim in mladim družinam pri reševanju 
stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - 
Kozina

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 
– ZUJF), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Ko-
zina (Uradni list RS, št. 51/15) in Odloka o subvenciji mladim 
in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v 
Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/17 in 91/20) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 
25. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o subvenciji mladim  

in mladim družinam pri reševanju 
stanovanjskega problema  
v Občini Hrpelje - Kozina

1. člen
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina 
se popravi člen 2, na naslednji način:

(1) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki so v letu 
vložitve popolne prijave stare največ 34 let.

(2) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z 
vsaj enim otrokom, in je eden od staršev v letu vložitve popolne 
prijave star največ 34 let.

(5) Upravičenci so občani Občine Hrpelje - Kozina in 
ostali, v kolikor v roku štirih let od podpisa pogodbe o sub-
vencioniranju reševanja prvega stanovanjskega problema, v 
nepremičnini, ki je predmet subvencije prijavijo stalni naslov.

2. člen
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina 
se popravi člen 3, na naslednji način:

Črta se določilo pod točko (3) tretjo alinejo:
– ni občan Občine Hrpelje - Kozina.
Dopolni se določila pod točko (4):
Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencije:
– v primeru gradnje novega stanovanjskega objekta ali 

rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta v letu, v 
katerem je na Občino vložil vlogo za odmero komunalnega 
prispevka oziroma najkasneje dve leti po pravnomočnosti grad-
benega dovoljenja.

– v primeru nakupa nepremičnine v letu, ko je bila sklenje-
na prodajna pogodba za nepremičnino oziroma najkasneje dve 
leti po pravnomočnosti lastninskega vpisa v zemljiško knjigo.

3. člen
V Odloku o subvenciji mladim in mladim družinam pri 

reševanju stanovanjskega problema v Občini Hrpelje - Kozina 
se popravi člen 4, na naslednji način:

(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca zna-
ša do največ 2.000,00 EUR.

(2) Višina subvencije za prijavitelja, ki je neprekinjeno 
občan vsaj 10 let do največ 1.000,00 EUR.

(3) Poleg subvencije iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se upravičencu dodeli še:

– do največ 700,00 EUR v kolikor gre za gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo stanovanjskega objekta na območju vaškega 

jedra, ki je zaščiteno z odlokom, ki ureja varovanje kulturne 
dediščine;

– do največ 300,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo novega 
stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanj-
skega objekta ali nakup nepremičnine, ki se nahaja v naseljih 
z visoko starostno strukturo prebivalstva, in sicer tam, kjer je 
po podatkih statističnega urada povprečna starost nad 45 let;

– glede na oddaljenost od sedeža Občine, in sicer:
– od 5 km–10 km do največ 300,00 EUR in
– od 10 km in več do največ 700,00 EUR;

– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 200,00 EUR,
– dva otroka do največ 300,00 EUR,
– tri otroci ali več do največ 500,00 EUR.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-8/2020-4
Hrpelje, dne 25. marca 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

948. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za 
programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 98/15) in 16. člena 
Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 
25. 3. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o ohranjanju  

in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva  
in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina  

za programsko obdobje 2015–2020

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za 
programsko obdobje 2015–2020 se spremeni njegov naziv, ki 
se po novem glasi:

»Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina za program-
sko obdobje 2015–2023.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-16-2021/3
Hrpelje, dne 25. marca 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

OBČINE
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949. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - 
Kozina v obdobju 2014–2020

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in do-
ločbe Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni 
list RS, št. 51/15) in Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v 
Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 46/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni 
seji dne 25. 3. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o spodbujanju 
zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina  

v obdobju 2014–2020
1. člen

V Pravilniku o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje 
- Kozina v obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 46/15) se spre-
meni njegov naziv, ki se po novem glasi: Pravilnik o spodbujanju 
zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2023.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2021-2
Hrpelje, dne 25. marca 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

950. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o sofinanciranju programov kulturne 
dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 12.2. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 56/08) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni 
list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine 
Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 

programov kulturne dejavnosti  
v Občini Hrpelje - Kozina

1. člen
Spremeni se Prilogo 1 – točkovnik za vrednotenje kultur-

nih programov in projektov letnega plana kulture, kot v prilogi 
tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 610-2/2021-1
Hrpelje, dne 25. marca 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek
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Priloga 1

PRILOGA 1-pravilnika

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
IZ LETNEGA PLANA KULTURE 

Število točk
ŠTEVILO ČLANOV
do 15 članov 1
od 15 do 30 članov 3
31 in več članov 5

Za delo z otroci in mladimi
Prijavljen program dela z mladimi in otroci 1
Prijavljena redna dejavnost z mladimi in otroci 5
Do 50 % sestava vseh članov so otroci in mladi do 18 let 3
Več kot 50 % sestave vseh članov so otroci in mladi do 18 let 5

REDNA DEJAVNOST
PEVSKI ZBORI 
Prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, 
nekomercialni nastopi v sezoni; vaja: 90 minut

1 /vajo

PLESNE SKUPINE
Prizna se največ 40 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, 
nekomercialni nastopi v sezoni; vaja: 90 minut

1 /vajo

INSTRUMENTALNE SKUPINE, PIHALNI ORKESTRI
Prizna se največ 75 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, 
nekomercialni nastopi v sezoni, vaja: 90 minut

1 /vajo

GLEDALIŠKA, LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, FILMSKA SKUPINA
Prizna se največ 30 vaj na sezono, pogoj je: 1 javni, nekomercialni projekt na 
sezono

1 /vajo

MANJŠE INSTRUMENTALNE/GLASBENE SKUPINE (do 10 članov)
Prizna se največ 30 vaj na skupino na sezono, pogoj je: najmanj 4 javni, 
nekomercialni nastopi v sezoni, vaja: 90 minut

1 /vajo

KONCERTI, PREDSTAVE, PRIREDITVE
Upoštevajo se dogodki, ki se niso uveljavljali kot pogoj za sredstva za 
sofinanciranje redne dejavnosti
Evidentiran javni nastop v občini 2
Evidentiran javni nastop na območni reviji/srečanju/festivalu 3
Evidentiran javni nastop na medobmočni/državni reviji/srečanju/festivalu 4

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH
V razpis za tekoče leto se prijavlja dosežke preteklega leta (za vrednotenje se 
upošteva končni dosežek, zato se točke stopnjujejo glede na končno raven)
Območna, medobmočna raven (1. – 3. mesto) 3
Državna raven 1. mesto 7
Državna raven 2. – 3. mesto 5
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Mednarodna raven 1. mesto
- sodelovanje dveh držav
- sodelovanje treh držav in več

5
10

Mednarodna raven 2. – 3. mesto
- sodelovanje dveh držav
- sodelovanje treh držav in več

4
8

ORGANIZACIJA PRIREDITVE
Samostojna organizacija prireditve/enkratnega kulturnega dogodka, ki se ne 
uvršča med prireditve, ki se sofinancirajo iz področju turizma
Samostojni koncert, predstava skupaj 25
Vsebina projekta in ciljne skupine 5
Inovativnost, izvirnost projekta 5
Ohranjanje kulturne dediščine občine 5
Izdaja promocijskega materiala 5
Promocijska prepoznavnost projekta za občino 5
Kompleksna prireditev več sodelujočih skupaj 45
Vsebina projekta in ciljne skupine 5
Inovativnost, izvirnost projekta 5
Ohranjanje kulturne dediščine občine 7
Nesnovna dediščina vključena v program 3
Nesnovna dediščina – nov trajni material (članki, zapisi, posnetki, javne 
objave, drugo)

5

Snovna dediščina vključena v program 5
Izdaja promocijskega materiala 5
Promocijska prepoznavnost projekta za občino 10
Postavitev razstave brez otvoritve
Postavitev razstave z otvoritvijo se smatra za kompleksno prireditev in se točkuje 
v skladu z merili za to kategorijo

3

IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje članov prijavitelja na razpis
Upošteva se izobraževanja članov s področja dejavnosti prijavitelja na razpis; 
povračilo stroškov za preteklo leto - vendar ne več kot vrednost 5% dodeljenih 
sredstev za redno dejavnost na člana društva, ki se prijavlja na razpis
Organizacija predavanj/delavnic/drugo (ko organizira društvo, ki je 
istočasno prijavitelj na razpis)

- število točk na organizirano predavanje/delavnice/drugo za člane 
društva

- število točk na organizirano predavanje/delavnice/drugo za izven

2

5
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LUČE

951. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Luče za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 
30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče 
(Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Ob-
činski svet Občine Luče na 12. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Luče za leto 2020

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Luče za leto 2020 (v nadaljevanju zaključni račun).

2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, 

računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja pro-
računa se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Luče za leto 2020 v naslednji višini:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 2.881.355
II. SKUPAJ ODHODKI 2.737.385
III. PRORAČUNSKI  

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II) 143.970
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 143.970

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 143.970
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

31. 12. PRETEKLEGA LETA 468.658

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 

terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja 
za leto 2020 so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-2/2021
Luče, dne 25. marca 2021

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

952. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 8. ter 17. člena Statuta Občine 
Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet 
Občine Luče na 12. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2021

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2021 
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun  
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.070.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.175.193

70 DAVČNI PRIHODKI 2.086.493
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

71 NEDAVČNI PRIHODKI  88.700
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI 426.149
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.070.000
40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost
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402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  0

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0
50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 468.658

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 – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Luče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvome-

stne šifre področja proračunske porabe iz programske klasi-
fikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le 

za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike 
Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne pre-
jemke, prispevke).

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. 
Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še 
posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji:

– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)

– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov 

za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre-

jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za vi-
šino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj 
štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifika-
cije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega 
uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med 
investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva občine, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZJF.
V sredstva proračunske rezerve občine se izloča naj-

več do 1,5 % PPi. V letu 2021 se ta rezerva oblikuje v višini 
29.400 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, 
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, 
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezlji-
ve človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki 
jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Na predlog za 
finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi 
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 
49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča ob-
činski svet.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2021 oblikuje 
v višini 5.000 evrov. Sredstva splošne proračunske rezervacije 
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrto-
vati. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, 
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O 
uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene 
iz drugega odstavka 42. člena ZJF odloča župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 300 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži v 
skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju 
občin.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 400.000 evrov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne viši-
ne 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
10.000 evrov.

O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih 
zavodov odloča župan.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa-
nja občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu 
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2021
Luče, dne 25. marca 2021

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

953. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o dodeljevanju finančnih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Luče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine 
Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB ter 66/17) in določb Zakona 
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Ob-
činski svet Občine Luče na 12. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju 

finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Luče

1. člen
Prvi odstavek prvega člena Pravilnika o dodeljevanju 

finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v Občini Luče (Uradni list RS, št. 34/15) se spremeni 
tako, da se odslej glasi:

»S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek 
za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospo-
darstva in obrti z namenom pospeševanja razvoja malega 
gospodarstva v Občini Luče.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2021
Luče, dne 25. marca 2021

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc
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ŠMARTNO PRI LITIJI

954. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDPSP-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 
11. redni seji občinskega sveta dne 17. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 
2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

Konto Splošni del proračuna  
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021

Proračun 2021  
(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 6.083.451
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.435.040

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.716.850

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.218.620
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 384.630
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 113.600
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 718.190

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 562.190

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000
712 DENARNE KAZNI 17.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 0
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 134.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 158.083

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 132.160

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 25.923

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 490.328
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 456.593

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 33.736

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (787) 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.847.273
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.655.591
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 358.607
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 57.487
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.155.482
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.535
409 REZERVE 51.480

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 2.329.689

410 SUBVENCIJE 33.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 1.485.900
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 144.005
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 666.784
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.684.128
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.684.128
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 177.866
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 79.500
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 98.366
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) –763.822

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

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 100

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 100

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 100
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN NALOŽB 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA 

PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 100

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 950.000
50 ZADOLŽEVANJE (500) 950.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 950.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 452.829

55 ODPLAČILA DOLGA (550) 452.829
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 452.829
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –266.551

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 497.171
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 763.822
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 267.603

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 ter podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12 in 
61/17 – GZ), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,

2. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za gradnjo 
infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih 
služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi progra-
mi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in 
odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in 
odlaganja odpadkov, ter zagotavljanje oskrbovalnih standardov, 
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, pred-
pisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja,

3. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, 
ki se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture ter izgradnji 
in vzdrževanju vodovodov,

4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodar-
jenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire,

5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan 
les, ki se namenijo za vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest,

6. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za 
izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture,

7. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih 
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za 
namen, za katerega so sredstva prejeta.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro-
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 110 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2022 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa oziroma rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih 
programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljav-
nim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je 
dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi 
prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 
20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča 
o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti 
projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 

40.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do 
višine 900.000 eurov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina 
Šmartno pri Litiji, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 20.000 eurov.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega od-
stavka pod naslednjimi pogoji:

1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz 

neproračunskih virov.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno  
prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo do 
skupne višine 100.000 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2021 izdajo poroštva 
do skupne višine glavnic 50.000 eurov.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2021 zadolži do višine 2.500.000 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri 
Litiji v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-005/2020
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

955. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o razglasitvi cerkve svetega Antona 
Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 7., 14. in 102. člena 
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 
17. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o razglasitvi cerkve svetega  
Antona Padovanskega v Veliki Štangi  

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovan-

skega v Veliki Štangi za kulturni spomenik lokalnega pomena 
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(Uradni list RS, št. 68/16) se 3. člen spremeni tako, da se po 
novem glasi:

»Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja na parc. št. 528 
(del), k.o. Štanga, številka stavbe 272.

Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 526, 
527/3, 527/1, 527/7, 528, 529, 530/1, 530/2, 533, 534, 535, 
536, 1536/2, 1789/4 – zahodni del vse k.o. Štanga.

Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na di-
gitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem 
topografskem načrtu v merilu 1:5000.

Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta 
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju 
ZVKDS, OE Ljubljana).«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 617-03/2015-7
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021

Župan 
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

956. Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja 
kulturne dediščine v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri 
Litiji (Uradni list RS, št. 70/18), 66. in 100. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZUJIK) ter prvega odstavka 
40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 
21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) je Občinski svet Ob-
čine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju projektov varovanja kulturne 

dediščine v Občini Šmartno pri Litiji

I. SPLOŠNO

1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, 

izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvajanju 
ohranjanja in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine, ki 
se sofinancira iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 
javnega razpisa ali javnega poziva (v nadaljevanju: javni razpis) 
in izvaja na njenem območju.

Sredstva se oblikujejo na ustrezni postavki proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji. Višino sredstev določi občinski svet z 
odlokom o proračunu za tekoče leto.

2. člen
Sredstva so namenjena ohranjanju, vzdrževanju in ureje-

nosti nepremične kulturne dediščine.
Mednje sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki 

so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena na območju Občine Šmartno pri Litiji,

– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepre-
mične kulturne dediščine).

Predmet sofinanciranja so projekti, ki imajo dokazano 
vsebinsko upravičenost.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpol-
njujejo določeno tehnično funkcijo in ima opredeljene cilje, na 
podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vna-
prej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko 
in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo 
prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu 
javnega razpisa.

3. člen
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali 

lokalnega pomena na območju Občine Šmartno pri Litiji oziro-
ma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je z oznako 
EŠD vpisana v Register kulturne dediščine),

– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstruk-
cijo za izvedbo prijavljenega projekta,

– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg 
v skladu z zakonom o graditvi objektov, če je to potrebno,

– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
oziroma soglasje pristojnega ZVKDS; OE Ljubljana,

– predlagatelj si mora za izvedbo projekta pridobiti so-
glasje ostalih lastnikov, če ni 100 % lastnik nepremične kulturne 
dediščine, oziroma gre za etažno lastnino.

Do sredstev so upravičeni dejanski oziroma zemljiškoknji-
žni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine.

Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za prora-
čunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi 
projekti na drugih razpisih Občine Šmartno pri Litiji oziroma ne 
smejo biti sofinancirani iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
iz katerekoli druge proračunske postavke.

II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA

4. člen
Občina Šmartno pri Litiji vsako leto objavi javni razpis 

za zbiranje ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja in 
vzdrževanja nepremične kulturne dediščine v Občini Šmartno 
pri Litiji, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna.

Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem 
zaporedju:

– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz 

proračuna.

5. člen
Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjeva-

nje projektov v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi 
o izvrševanju proračuna ter s predpisi s področja kulture opravi 
tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom.

6. člen
Besedilo javnega razpisa se javno objavi na spletni stra-

ni Občine Šmartno pri Litiji, lahko pa tudi v drugih medijih. 
Podrobnejši pogoji, merila in kriteriji se določijo v razpisni 
dokumentaciji.

Objava javnega razpisa mora določati predvsem:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– namen javnega razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisnih sredstev,
– višino razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok v katerem bodo potencialni pre-

jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
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– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani dobijo razpi-
sno dokumentacijo,

– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.
Rezultati javnega razpisa se objavijo na spletni strani 

Občine Šmartno pri Litiji.

7. člen
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor 

se poleg razpisne dokumentacije uporabljajo določbe veljavnih 
zakonskih in podzakonskih predpisov, zlasti na področju izvr-
ševanja proračuna, splošnega upravnega postopka in kulture.

8. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi takoj po 

pravnomočni odločbi o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku 
petnajstih dni od prejema osnutka pogodbe podpisane ne vrne, 
se šteje, da odstopa od pogodbe o sofinanciranju projekta in ni 
upravičen do pravic po odločbi o sofinanciranju.

9. člen
Pogodbeni znesek bo prijavitelj prejel načeloma v enkra-

tnem znesku, in sicer po presoji strokovne komisije o skladnosti 
izvedbe, na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izve-
deni investiciji, priloženih dokazil o izvedbi, v roku, ki je določen 
z veljavnimi predpisi o izvajanju proračuna Republike Slovenije 
in Občine Šmartno pri Litiji.

V primeru, da prejemnik sredstev ne more dokazati pora-
be sredstev v višini zneska določenega v finančni konstrukciji, 
se odobri izplačilo sorazmerno v višini dokazane in upravičene 
porabe.

V primeru, da sredstva ostanejo neporabljena, se javni 
razpis lahko ponovi.

10. člen
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški 

za izdelavo konservatorskega načrta oziroma projekta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na ovoju ozi-

roma strehi objekta,
– konservatorsko-restavratorski posegi.

III. KRITERIJI IN MERILA

11. člen
Vloge, prispele na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo 

s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih 
proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnov 
kulturnih spomenikov, in od števila točk, ki jih dosežejo vsi 
izbrani prijavitelji, pri čemer je vrednost sofinanciranja do 50 % 
celotne vrednosti obnove.

Višina sofinanciranja se določi predvsem na podlagi izpol-
njevanja naslednjih meril:

– pomen objekta z vidika kulturne dediščine,
– stanje objekta,
– pomen objekta v javnem dogajanju in njegovi javni 

dostopnosti,
– obeležitev pomembnih zgodovinskih dogodkov oziroma 

obletnic.
Merila in ovrednotenje posameznega merila v točkah se 

podrobneje določi v vsakoletnem javnem razpisu.

IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV

12. člen
Prejemniki sredstev poročilo o izvedenih projektih oddajo 

na obrazcih, ki jih pripravi strokovna komisija in so del razpisne 
dokumentacije.

Prejemniki sredstev izbrani na javnem razpisu, so dolžni 
projekte izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi 
predpisi.

Prejemnik sredstev je na zahtevo občine dolžan predložiti 
dokazila o namenski porabi sredstev.

Če je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz prora-
čuna občine, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sred-
stva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od prejema.

Oseba, ki namerno ovira razpisni postopek ali krši pogod-
bene določbe, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem 
javnem razpisu občine.

V. PRITOŽBENI POSTOPEK

13. člen
Vlagatelj vloge lahko vloži na Občino Šmartno pri Litiji 

pritožbo v roku 8 dni od prejema odločbe oziroma obvestila o 
sofinanciranju. O pritožbi odloča župan.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
vlagatelji.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih 
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila in kriteriji za ocenjevanje vlog.

VI. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2021-4
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

957. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 
(Uradni list RS, št. 61/17), 7. in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski 
svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 
sprejel naslednji

S K L E P

I
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega 

dobra na nepremičninah:
– parc. št. 102/104, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 102/104;
– parc. št. 102/106, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 10/106;
– parc. št. 102/109, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 102/109;
– parc. št. 102/111, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 102/111;
– parc. št. 102/108, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 102/108;
– parc. št. 102/113, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 

1847 102/113;
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– parc. št. 102/115, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/115;

– parc. št. 102/117, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/117;

– parc. št. 102/119, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/119;

– parc. št. 102/120, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/120;

– parc. št. 102/122, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/122;

– parc. št. 102/126, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/126;

– parc. št. 102/124, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/124;

– parc. št. 102/128, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/128;

– parc. št. 102/130, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/130;

– parc. št. 102/134, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/134;

– parc. št. 102/132, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/132;

– parc. št. 102/136, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/136;

– parc. št. 102/138, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/138;

– parc. št. 102/144, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/144;

– parc. št. 102/140, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/140;

– parc. št. 102/146, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/146;

– parc. št. 102/142, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/142;

– parc. št. 102/148, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/148;

– parc. št. 102/152, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/152;

– parc. št. 102/150, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/150;

– parc. št. 102/154, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/154;

– parc. št. 102/158, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/158;

– parc. št. 102/160, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/160;

– parc. št. 102/162, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/162;

– parc. št. 102/167, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/167;

– parc. št. 102/156, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/156;

– parc. št. 102/164, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/164;

– parc. št. 102/49, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/49;

– parc. št. 102/166, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/166;

– parc. št. 102/168, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/168;

– parc. št. 102/171, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/171;

– parc. št. 102/174, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/174;

– parc. št. 102/176, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/176;

– parc. št. 102/100, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/100;

– parc. št. 102/99, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/99;

– parc. št. 102/98, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 
1847 102/98.

II
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemlji-
škoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-5/2021-4
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021

Župan 
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

958. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF), 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) 
(Uradni list RS, št. 61/17), 7. in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski 
svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 
sprejel naslednji

S K L E P

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 825, k.o. 1850 Ježni vrh ID znak parcela 

1850 825.

II
Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti 

status javnega dobra postane last Občine Šmartno pri Litiji, 
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 
1779737000, do 1/1.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2021-3
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko
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