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DRŽAVNI ZBOR
1994. Zakon o izvajanju mednarodnih programov 

s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o izvajanju mednarodnih 
programov s področja vzgoje in izobraževanja 

(ZIMPVI)

Razglašam Zakon o izvajanju mednarodnih programov 
s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-12
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROGRAMOV 
S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

(ZIMPVI)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon ureja pogoje za izvajanje mednarodnih pro-
gramov s področja vzgoje in izobraževanja, ki se v Republiki 
Sloveniji izvajajo v tujem jeziku in nimajo pridobljene javne 
veljavnosti v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financi-
ranje vzgoje in izobraževanja, in sicer:

– vzgojno-izobraževalni program, ki je akreditiran v tuji 
državi (v nadaljnjem besedilu: tuji program),

– program mednarodne organizacije Evropske šole s 
sedežem v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: program evropske 
šole) in

– program mednarodne organizacije International Bacca-
laureate Office iz Ženeve (v nadaljnjem besedilu: program IB).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se program evropske 
šole lahko delno izvaja v slovenskem jeziku.

(3) Za programe iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo 
predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, razen za program 

IB ali program evropske šole, če se ta izvaja v javnem vrtcu ali 
šoli in s tem zakonom ni določeno drugače.

(4) Izvajanje programov iz prvega odstavka tega člena se 
ne financira iz javnih sredstev, če s tem zakonom ni določeno 
drugače.

2. člen
(tuji program)

(1) Tuji program mora biti v državi izvora akreditiran vzgoj-
no-izobraževalni program in ne sme biti v nasprotju s prvo, 
drugo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto in trinajsto alinejo 
2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D in 47/15).

(2) Tuji program lahko izvaja vrtec ali šola, ki jo ustanovi 
fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava (v nadaljnjem 
besedilu: zasebni vrtec ali šola).

3. člen
(program evropske šole)

(1) Program evropske šole, sprejet v skladu s Konven-
cijo o statutu Evropskih šol (Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, 
št. 14/04), lahko izvaja:

– javni vrtec ali šola,
– zasebni vrtec ali šola.
(2) Javni vrtec ali šola si mora pred začetkom izvajanja 

programa evropske šole pridobiti soglasje ministra, pristojnega 
za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).

4. člen
(program IB)

(1) Program IB se lahko izvaja na ravni predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja ter srednješolskega izobraže-
vanja in mednarodne mature.

(2) Program IB lahko izvaja:
– javni vrtec ali šola,
– zasebni vrtec ali šola.
(3) Javni vrtec ali šola si mora pred začetkom izvajanja 

programa IB pridobiti soglasje ministra.

5. člen
(listina o izobraževanju)

(1) Listina o izobraževanju, ki jo izda šola, ki izvaja med-
narodni program iz 1. člena tega zakona, je tuja listina in se 
vrednoti in priznava v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje 
in priznavanje izobraževanja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je listina o zaključku 
izobraževanja, izdana v programu evropske šole in programu 
IB, enakovredna javni listini o zaključku izobraževanja, izdani v 
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javno veljavnih izobraževalnih programih v skladu z zakonom, 
ki ureja osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko izobra-
ževanje in maturo.

6. člen
(vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa)

Pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa določi 
vrtec ali šola v skladu z mednarodnim programom iz 1. člena 
tega zakona. Javni vrtec ali šola si mora k vpisu pridobiti so-
glasje ministra.

7. člen
(vpis v javno veljavne programe)

Oseba, ki je pridobila listino iz drugega odstavka 5. člena 
tega zakona, se lahko vpiše v javno veljavne izobraževalne ali 
študijske programe, pod pogoji in v skladu z merili, ki veljajo za 
vpis v te programe.

II. TUJI PROGRAM

8. člen
(slovenščina)

(1) Tuji program, ki se izvaja kot program osnovnošolske-
ga izobraževanja, mora vključevati najmanj 140 ur slovenščine 
na posamezno šolsko leto.

(2) Če se tuji program iz prejšnjega člena izvaja na naro-
dnostno mešanih območjih, mora vključevati tudi najmanj 140 ur 
italijanščine oziroma madžarščine na posamezno šolsko leto.

9. člen
(mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo na predlog usta-
novitelja vrtca ali šole iz 2. člena tega zakona pred vpisom v 
register iz 13. člena tega zakona z mnenjem ugotovi, ali cilji 
vzgojno-izobraževalnih programov ne nasprotujejo ciljem iz 
prvega odstavka 2. člena tega zakona.

10. člen
(obvestilo staršev šoloobveznih otrok)

(1) Starši otroka, ki se bo ali se izobražuje v šoli, ki izvaja 
tuji program osnovnošolskega izobraževanja, do začetka teko-
čega šolskega leta osnovni šoli v šolskem okolišu, v katerem 
otrok stalno ali začasno prebiva, predložijo obvestilo o vpisu.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka izda šola iz 2. člena 
tega zakona. Obvestilo vsebuje ime in priimek otroka, datum 
njegovega rojstva, EMŠO, kraj rojstva, stalno ali začasno pre-
bivališče ter ime in naslov mednarodne šole oziroma kraja, kjer 
bo izobraževanje potekalo.

III. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

11. člen
(sofinanciranje progama evropske šole)

Program evropske šole, ki ga izvaja javna šola, se sofi-
nancira iz državnega proračuna. Višina sredstev se določi s 
pogodbo na podlagi metodologije, ki jo predpiše minister.

12. člen
(sofinanciranje programa IB)

(1) Program IB na ravni osnovnošolskega izobraževanja 
in srednješolskega izobraževanja ter mednarodne mature iz 
4. člena tega zakona, ki ga izvaja javna šola, se sofinancira iz 
državnega proračuna.

(2) Program IB na ravni osnovnošolskega izobraževanja 
se sofinancira v višini povprečnega zneska na učenca, ki je 
javni šoli zagotovljen iz državnega proračuna za izvedbo ob-
veznega programa osnovne šole.

(3) Program IB na ravni srednješolskega izobraževanja 
se sofinancira v višini vrednosti programa Gimnazija na di-
jaka, določeni v skladu z metodologijo, ki ureja financiranje 
srednješolskih izobraževalnih programov. Program IB na ravni 
mednarodne mature se sofinancira v skladu z metodologijo, 
ki ureja financiranje srednješolski izobraževalnih programov.

IV. REGISTER ZASEBNIH VRTCEV IN ŠOL, KI IZVAJAJO 
MEDNARODNE PROGRAME

13. člen
(register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne 

programe)
(1) Zasebni vrtec in šola, ki izvaja mednarodni program iz 

1. člena tega zakona, lahko začne izvajati program po vpisu v 
register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne progra-
me (v nadaljnjem besedilu: register). Register vodi ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Predlog za vpis v register vloži oseba, ki je poobla-
ščena za zastopanje zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja med-
narodni program.

(3) Register vsebuje naslednje podatke:
– podatke o ustanovitelju zasebnega vrtca ali šole, ki 

izvaja mednarodni program, ime in priimek, rojstne podatke in 
prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba, oziroma ime, firma 
in sedež, če je ustanovitelj pravna oseba,

– podatke o osebi, ki je pooblaščena za zastopanje: ime 
in priimek, rojstne podatke in prebivališče,

– podatke o imenu in naslovu zasebnega vrtca ali šole, ki 
izvaja mednarodni program,

– ime programa zasebnega vrtca ali šole, ki izvaja med-
narodni program,

– potrdilo, da je program zasebnega vrtca ali šole, ki 
izvaja tuji program, v državi izvora akreditiran vzgojno-izobra-
ževalni program,

– jezik, v katerem se bo izvajal mednarodni program,
– izjava pooblaščene osebe za zastopanje zasebne šole, 

ki izvaja tuji program, da program osnovnošolskega izobraže-
vanja izpolnjuje pogoj iz 8. člena tega zakona,

– datum vpisa in izbrisa iz registra zasebnega vrtca ali 
šole, ki izvaja mednarodne programe,

– številka in datum mnenja Zavoda Republike Slovenije 
za šolstvo, da vzgojno-izobraževalni program zasebnega vrtca 
ali šole, ki izvaja tuji program, ni v nasprotju s cilji vzgoje in 
izobraževanja iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.

(4) O vpisu v register izda ministrstvo zasebnemu vrtcu ali 
šoli, ki izvaja mednarodni program, odločbo.

(5) Natančnejši postopek vpisa in izbrisa iz registra določi 
minister.

14. člen
(izbris iz registra)

(1) Zasebni vrtec ali šola, ki izvaja mednarodni program, 
se izbriše iz registra:

– če preneha izvajati mednarodni program iz 1. člena 
tega zakona,

– če ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 2. člena 
oziroma iz 8. člena tega zakona.

(2) O izbrisu iz registra ministrstvo zasebnemu vrtcu ali 
šoli, ki izvaja mednarodni program, izda odločbo.

V. NADZOR

15. člen
(nadzor)

(1) Nadzor v zvezi s prvim odstavkom 2. člena in 8. čle-
nom tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.

(2) Če inšpektor, pristojen za šolstvo, ugotovi, da tuji pro-
gram, ki ga izvaja zasebni vrtec ali šola, ne izpolnjuje pogoja 
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iz prvega odstavka 2. člena oziroma iz 8. člena tega zakona, 
predlaga izbris tega vrtca ali šole iz registra.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(vpis v register)

Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo mednarodne programe in ki 
delujejo na območju Republike Slovenije na dan uveljavitve tega 
zakona, vložijo predlog za vpis v register do 31. decembra 2016.

17. člen
(rok za določitev metodologije za sofinanciranje programa 

evropske šole)
Minister določi metodologijo za sofinanciranje programa 

evropske šole tri mesece pred začetkom izvajanja tega pro-
grama v javni šoli.

18. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov in vzpostavitev 

registra)
(1) Podzakonski predpis iz petega odstavka 13. člena tega 

zakona izda minister v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Ministrstvo vzpostavi register iz 13. člena tega zakona 

do 1. septembra 2016.

19. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 
2016.

Št. 600-01/16-2/10
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1176-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1995. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 

(ZIPRS1617-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 (ZIPRS1617-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-8
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2016 IN 2017 (ZIPRS1617-A)

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) se v prvem od-
stavku 8. člena besedilo »vključno s spremembami, nastalimi« 
nadomesti z besedilom »spremembe nastale«, za besedilom 
»na neodplačano glavnico« pa se doda vejica in besedilo »ki 
je bil izveden brez denarnega toka«.

2. člen
V prvem odstavku 12. člena se za 4. točko doda nova 

4.a točka, ki se glasi:
»4.a postavki, s katere se zagotavlja kratkoročno posojilo 

na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o sistemu jam-
stva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16);«.

V drugem odstavku se v 2. točki besedilo »iz 1., 2., 3. ali 
4. točke« nadomesti z besedilom »iz 1., 2., 3., 4. ali 4.a točke«.

3. člen
V tretjem odstavku 16. člena se v napovednem stavku 

besedilo »dokazil, ki ne vsebujejo« nadomesti z besedilom 
»zahtevka za izplačilo, ki ne vsebuje dokazila o plačilu,«.

Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– se zaveže, da bo dokazilo o plačilu računa ali druge 

enakovredne knjigovodske listine posredoval posredniškemu 
organu najkasneje v osmih dneh po prejemu sredstev.«.

4. člen
V 21. členu se za 11. točko, na koncu katere se pika na-

domesti s podpičjem, dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. prihodki po tretjem odstavku 33. člena Zakona o 

gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 9/16, v nadaljnjem besedilu: ZGGLRS), se porabijo za 
namene, določene v četrtem odstavku 33. člena navedenega 
zakona;

13. prihodki dividend iz elektrogospodarstva, ki pripadajo 
proračunu Republike Slovenije, se do višine 40.700.000 eurov 
porabijo za vlaganja v vodno infrastrukturo.«.

5. člen
V drugem odstavku 28. člena se za 8. točko doda nova 

8.a točka, ki se glasi:
»8.a med postavkami politik iz 6., 7. in 8. točke tega 

odstavka;«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a na postavke v podprogramu 230102 – Sredstva za 

množične migracije, med njimi in z njih;«.

6. člen
Za devetim odstavkom 32. člena se doda nov deseti 

odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za občine 

rok za vračilo sredstev kohezijske politike, na podlagi izreče-
nega finančnega popravka, največ 90 dni.«

7. člen
V 42. členu se za 6. točko, na koncu katere se črta beseda 

»in«, doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a podračun, ustanovljen na podlagi prvega odstavka 

33. člena ZGGLRS;«.

8. člen
Besedilo prvega odstavka 57. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»(1) Občina se lahko, v skladu s predpisi o zadolževanju 

občin, dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investi-
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cije ali za vračilo izrečenih finančnih popravkov za investicijo, 
ki je sofinancirana iz proračuna EU, če takšna zadolžitev ne 
presega največjega obsega možnega zadolževanja iz drugega 
odstavka 10.b člena ZFO-1 za več kot 2 odstotni točki in višina 
dodatne zadolžitve v primeru zadolžitve za lastni delež pri 
financiranju investicije v posamezni občini ne presega zneska 
750.000 eurov.«.

9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 411-02/16-3/24
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1278-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1996. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-11
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2B)

1. člen
V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) se v 9. členu, četrtem odstav-
ku 12. člena, prvem odstavku 15. člena, drugem, četrtem, pe-
tem in šestem odstavku 20. člena, prvem odstavku 21. člena, 
prvem odstavku 23. člena, tretjem odstavku 24. člena, prvem in 
šestem odstavku 25. člena ter drugem, četrtem, petem, osmem 
in devetem odstavku 29. člena beseda »služba« v vseh sklonih 
nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.

2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Regija obsega občine, ki so vključene v teritorialno 

enoto NUTS 3 v okviru statistične teritorialne členitve Republi-
ke Slovenije, določene z Uredbo Komisije (EU) št. 1319/2013 
z dne 9. decembra 2013 o spremembi prilog k Uredbi (ES) 

št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 
št. 342 z dne 18. decembra 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1319/2013/EU).«.

3. člen
Drugi odstavek 6.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kohezijske regije se ujemajo z enotami na ravni 

NUTS 2, te pa so določene v Uredbi 1319/2013/EU.«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

vlada) s strategijo razvoja Slovenije in strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije določi cilje in usmeritve za pripravo regional-
nih razvojnih programov.«.

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

»10. člen
(javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja in razvoja podeželja)
(1) Javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regio-

nalnega razvoja in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
sklad), lahko na podlagi pogodb z neposrednimi proračunskimi 
uporabniki dodeljuje in posreduje finančne spodbude iz njihove 
pristojnosti. Sklad dodeljuje in posreduje finančne spodbude iz 
svojega namenskega premoženja in sredstev državnega pro-
računa po postopku dodelitve sredstev, določenem s predpisi, 
ki urejajo dodeljevanje sredstev iz državnega proračuna. Zoper 
odločbo sklada o finančni spodbudi ni pritožbe.

(2) Sklad lahko ustanavlja kapitalske družbe in vlaga 
kapital v druge pravne osebe na podlagi pisnega soglasja usta-
novitelja. Skupni obseg zadolženosti sklada ne sme preseči 
enainpolkratnik kapitala sklada. Sklad zaključi izterjavo kredita, 
ko je vsota poplačil dolžnika večja ali enaka vsoti glavnice, 
pogodbenih obresti in morebitnih stroškov izterjave, če je izve-
del postopek prisilne izterjave dolga, v katerem je neuspešno 
izvedel dejanje izterjave. Če je to za sklad gospodarno, lahko 
s svojimi dolžniki v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 
sklepa poravnave.

(3) Sklad vzpostavlja in izvaja regijske garancijske, mikro 
kreditne in druge podjetniške podporne sheme, ki se izvajajo 
na ravni celotne regije (v nadaljnjem besedilu: regijske finančne 
sheme). Na podlagi pogodbe med skladom in izvajalcem regij-
ske finančne sheme, s katero se opredelijo pogoji financiranja, 
lahko sklad dodeli svoja sredstva v upravljanje izvajalcu regij-
ske finančne sheme, ki ga izbere na javnem razpisu. Sklad ne 
sme prenesti na izvajalca regijske finančne sheme sredstev, ki 
jih je sam prejel v upravljanje. Med merili javnega razpisa sklad 
kot osnovno merilo upošteva izkušnje z izvajanjem finančnih 
instrumentov in daje prednost subjektom z višjim deležem 
javnega vpliva. Sredstva regijske garancijske sheme niso del 
premoženja izvajalca regijske garancijske sheme.

(4) Naloge iz prvega in tretjega odstavka tega člena sklad 
opravlja na podlagi javnega pooblastila.

(5) Sklad razpolaga s premoženjem, ki je v lasti sklada.
(6) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne skla-

de, odloča o prerazporeditvah med postavkami poslovnega 
in finančnega načrta sklada minister do višine sredstev, ki jih 
določa ustanovitveni akt sklada.

(7) Član nadzornega sveta sklada se razreši pred pote-
kom mandata, če ni več zaposlen v instituciji, ki ga je predlaga-
la, ali če razrešitev predlaga predlagatelj imenovanja.

(8) Prosta denarna sredstva, ki so potrebna za izvajanje 
spodbud sklada v obdobju do enega leta, sme sklad nalagati pri 
upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. 
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Prosta denarna sredstva, potrebna za izvajanje spodbud v ob-
dobju kasnejšem od enega leta, sme sklad nalagati v naslednje 
finančne instrumente:

– vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija, 
Banka Slovenija, država članica Evropske unije oziroma država 
članica OECD, mednarodna vladna finančna organizacija ali 
izdajatelj, za katerega jamči ena od teh oseb,

– depozite pri upravljavcu sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa,

– obveznice in delnice, s katerimi se trguje v prvi kotaciji 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Slove-
niji, državi članici Evropske unije ali državi članici OECD,

– depozite v prvorazredni banki v Republiki Sloveniji, 
državi članici Evropske unije ali državi članici OECD,

– na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila.

(9) Vrednost posamezne vrste naložb iz prejšnjega od-
stavka ne sme presegati naslednjih odstotkov od skupne vre-
dnosti namenskega premoženja:

– naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz tretje 
alineje prejšnjega odstavka ne smejo skupno preseči 5 % vre-
dnosti namenskega premoženja,

– naložbe v depozite iz četrte alineje prejšnjega odstavka 
ne smejo preseči skupno 40 % vrednosti namenskega premo-
ženja, pri čemer naložbe pri posamezni banki ne smejo skupno 
presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja,

– naložbe na transakcijskih računih skupaj ne smejo pre-
segati 3 % namenskega premoženja.«.

6. člen
V drugem odstavku 11. člena se v prvem stavku druga 

alineja spremeni tako, da se glasi:
»– predstavniki gospodarskih, obrtnih in drugih zbornic 

ter združenj s področja gospodarstva v regiji (v nadaljnjem 
besedilu: predstavniki gospodarstva) in«,

v šestem stavku se za besedo »občin« črta beseda »se«, za 
besedo »predlaga« se dodata besedi »občinski svet«, na kon-
cu odstavka pa se doda besedilo, ki se glasi: »Člana sveta, ki 
med mandatom preneha izpolnjevati pogoje za imenovanje v 
svet po tem zakonu, svet zamenja, ko zamenjavo predlaga 
organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega člana traja 
od sprejema sklepa do izteka mandata sveta.«.

7. člen
V 14. členu se v naslovu besedilo »naselij romske sku-

pnosti« nadomesti z besedilom »območij, kjer živi romska 
skupnost«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V državnem proračunu se vsako leto določijo nepo-

vratne finančne spodbude za hitrejši razvoj območij, kjer živi 
romska skupnost.«

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) V državnem proračunu se vsako leto določijo nepo-
vratne finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove 
avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejši razvoj območij, kjer 
živita.

(4) Finančne spodbude v državnem proračunu iz prej-
šnjega odstavka se dodelijo na podlagi programa spodbujanja 
gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, ki ga za 
programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju 
z RRA, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in mi-
nistrstvom, pristojnim za gospodarstvo. Program spodbujanja 
gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti sprejme 
Vlada.«.

8. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovo-

rom za razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo in svet in velja 

do izteka obdobja trajanja vključenih projektov ali nadomestitve 
z novim dogovorom za razvoj regije. Dogovor za razvoj regije 
podpišeta predsednik sveta in minister.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Postopek priprave dogovora za razvoj regije se zač-

ne po sprejetju regionalnega razvojnega programa s povabilom 
ministrstva razvojnemu svetu regije za pripravo in podpis do-
govora (v nadaljnjem besedilu: povabilo). Na podlagi povabila 
pripravi RRA osnutek dogovora za razvoj regije, ki vključuje 
regijske in sektorske projekte ter ga pošlje ministrstvu. Predlog 
projekta za uvrstitev v dogovor RRA preveri glede izpolnjevanja 
pogojev in točkuje po merilih. Ministrstvo seznani z osnutkom 
dogovora pristojna ministrstva ter organizira in vodi usklajeva-
nje med razvojno regijo in pristojnimi ministrstvi, ki se opredelijo 
o regijskih projektih prek teritorialnega razvojnega dialoga. V 
okviru teritorialnega razvojnega dialoga pridobi ministrstvo od 
pristojnih ministrstev predloge dodatnih sektorskih projektov 
po razvojnih regijah, ki uresničujejo program pristojnega mini-
strstva za doseganje ciljev na njegovem delovnem področju in 
tudi pomembno vplivajo na uresničevanje razvojnih prioritet v 
regiji. Do predloga sektorskega projekta, ki ga predlaga pristoj-
no ministrstvo, se opredeli razvojni svet regije tako, da opredeli 
njegov pomen za doseganje ključnih razvojnih ciljev regije in ga 
vključi oziroma ne vključi v dopolnjen osnutek dogovora za ra-
zvoj regije. Regijski in sektorski projekti se uvrščajo v dogovor 
za razvoj regije s soglasjem razvojnega sveta regije, pristoj-
nega ministra in ministra. Projekti iz dogovora se razvrščajo 
po prioriteti in izvajajo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. Po izvedenem postopku se sredstva lahko dodelijo 
brez javnega razpisa z neposredno sklenitvijo pogodbe.«.

9. člen
V prvem odstavku 19. člena se tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru 

izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana 
iz evropskih skladov,«.

Za tretjo alinejo se dodajo nove četrta do osma alineja, 
ki se glasijo:

»– spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inova-
tivnosti,

– promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
– izvajanje regijskih programov internacionalizacije go-

spodarstva,
– prostorsko planiranje na regionalni ravni in
– druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po 

odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna 
področja ministrstev, in ob soglasju ministrstva.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvedbo nalog iz prejšnjega odstavka se izvede 

postopek javnega razpisa, na podlagi katerega pristojni mi-
nister podeli javno pooblastilo izbrani pravni osebi, ki izkaže 
usposobljenost za opravljanje teh nalog, če ni z zakonom, 
ki ureja posamezno nalogo, določeno drugače. Med merili 
javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za 
izvajanje nalog. Pooblaščena pravna oseba se vključi v regijsko 
razvojno mrežo.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Naloge iz osme alineje prvega odstavka tega člena 
in izvajalci razvojnih nalog države, ki se v regiji opravljajo v 
javnem interesu, se objavijo na spletni strani ministrstva.«.

10. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona izbere 

svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki 
ga vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen če 
svet regije ne določi druge občine, ob upoštevanju pogojev iz 
tretjega odstavka tega člena in meril, ki dajejo prednost su-
bjektom z višjim deležem javnega vpliva iz prve alineje tretjega 
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odstavka tega člena, daljšim obdobjem delovanja na področju 
spodbujanja razvoja in z boljšimi referencami pri pripravi re-
gijskih projektov. Besedilo javnega razpisa pred objavo potrdi 
svet regije. Občina je upravičena do povračila stroškov vodenja 
javnega razpisa iz državnega proračuna. Medsebojna razmerja 
med svetom regije in RRA se določijo s pogodbo.«.

Prva alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi:

»– je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi 
večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega de-
leža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva 
(v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti)«.

V šestem odstavku se za besedama »da RRA« doda 
besedilo »ne izpolnjuje več pogojev za vpis v evidenco RRA pri 
ministrstvu ali«, na koncu odstavka pa se doda besedilo, ki se 
glasi: »RRA izgubi status RRA z dnem izdaje odločbe o izbrisu 
iz evidence RRA. Če je RRA izbrisana iz evidence RRA, opra-
vlja do izbire nove RRA naloge podpore pri delovanju sveta in 
sveta regije ter nujno potrebne naloge s področja regionalnega 
razvoja občina, katere predstavnik je predsednik sveta regije, 
razen če svet regije ne določi druge občine. Občina je upravi-
čena do povračila stroškov opravljanja teh nalog iz državnega 
proračuna.«.

V osmem odstavku se črta besedilo »obvezne elemente 
akta o ustanovitvi RRA,«.

11. člen
V prvem odstavku 21. člena se na koncu prvega stavka 

pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ob upoštevanju šte-
vila upravičenih zaposlenih na splošnih razvojnih nalogah na 
regionalni ravni, glede na število prebivalcev in število občin 
v regiji. Podrobnejša merila iz prejšnjega stavka in normative 
določi minister s pravilnikom iz osmega odstavka 20. člena tega 
zakona.«. Na koncu drugega stavka se pred piko doda besedilo 
»na letni ravni«.

V drugem odstavku se besedilo »Osebe javnega prava« 
nadomesti z besedama »Pravne osebe«.

12. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »v finančnem 

načrtu službe« nadomesti z besedilom »v finančnih načrtih 
pristojnih ministrstev«.

V drugem odstavku se besedilo »kohezijske politike EU« 
nadomesti z besedama »razvojnih politik«.

13. člen
V prvem odstavku 24. člena se za tretjim stavkom doda 

nov četrti stavek, ki se glasi: »Med obmejna problemska ob-
močja se uvrščajo tudi občine, ki imajo koeficient razvitosti 
občin po zakonu, ki ureja financiranje občin, manjši od 0,90, 
če mejijo na obmejne občine ali občine, ki neposredno mejijo 
na obmejne občine.«.

Dosedanji četrti stavek postane peti stavek.
V četrtem odstavku se v oklepaju na koncu besedila 

postavi vejica in doda besedilo »57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14 in 32/15«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Do finančnih spodbud iz tega člena ni upravičeno 

obmejno problemsko območje, ki sočasno prejema razvojno 
pomoč v obliki enakih regionalnih spodbud po Zakonu o ra-
zvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni 
list RS, št. 87/09 in 82/15) ali na podlagi dodatnih začasnih 
ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo.«.

14. člen
V petem odstavku 25. člena se za besedama »tega čle-

na« doda besedilo »v okviru dejavnosti lokalnih akcijskih sku-
pin,«.

Na koncu šestega odstavka se doda nov stavek, ki se gla-
si: »Kadar se z instrumenti programa spodbujanja konkurenč-

nosti izvajajo razvojne naloge države iz 19. člena tega zakona, 
jih izvajajo pravne osebe, ki imajo javno pooblastilo pristojnega 
ministra iz drugega odstavka 19. člena tega zakona.«.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za problemsko območje z visoko brezposelnostjo 

se ne more določiti območje, ki sočasno prejema razvojno 
pomoč po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15).«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Ne glede na prejšnji odstavek se območje, ki prejema 
razvojno pomoč po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15) v okviru 
razvojnih politik obravnava enako kot problemsko območje z 
visoko brezposelnostjo po tem zakonu.«.

15. člen
V četrti alineji 26. člena se za oklepajem postavi pika, 

veznik »in« pa se črta.
Peta alineja se črta.

16. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delavec, za katerega se lahko uveljavlja spodbuda 

za zaposlovanje, je prikrajšani delavec, kot ga opredeljuje 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. juni-
ja 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »prve do četrte ali-
nee«.

V četrtem odstavku se črtata besedi »pete alinee«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Do spodbude za zaposlovanje iz tega člena v skladu 

z Uredbo 651/2014/EU niso upravičena podjetja v težavah, 
kot jih opredeljuje Uredba 651/2014/EU, ter delodajalci iz de-
javnosti, ki so izključene po tretjem odstavku 1. člena Uredbe 
651/2014/EU. Spodbuda za zaposlovanje iz tega člena ni do-
voljena za dejavnosti, povezane z izvozom, in v primerih, ko 
bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo 
uvoženega blaga. V trenutku izplačila pomoči mora imeti pod-
jetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru registrirano vsaj 
podružnico. Določbe tega člena ne veljajo za upravičence, ki so 
v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na 
podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.«.

17. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo »(Uradni list 

RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10)« nadomesti 
z besedilom »(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 
81/13, 50/14, 23/15 in 82/15)«, besedilo »(Uradni list RS, 
št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10 in 
106/10)« z besedilom »(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 
23/15 in 55/15), besedilo »Uredbi ES/800/2008« pa z besedi-
lom »Uredbi 651/2014/EU«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Do davčne olajšave za zaposlovanje po tem členu 

v skladu z Uredbo 651/2014/EU niso upravičena podjetja v 
težavah, kot jih opredeljuje Uredba 651/2014/EU, ter deloda-
jalci iz dejavnosti, ki so izključene po tretjem odstavku 1. člena 
Uredbe 651/2014/EU. Davčna olajšava za zaposlovanje iz 
tega člena ni dovoljena za dejavnosti, povezane z izvozom, 
in v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo pred-
nost pred uporabo uvoženega blaga. V času izplačila pomoči 
mora imeti podjetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru 
registrirano vsaj podružnico. Določbe tega člena ne veljajo za 
upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
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državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je 
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružlji-
vo s skupnim trgom EU.«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Do olajšave za investiranje iz tega člena v skladu 

z Uredbo 651/2014/EU niso upravičena podjetja v težavah, 
kot jih opredeljuje Uredba 651/2014/EU, ter zavezanci iz 
dejavnosti, ki so izključene po tretjem odstavku 1. člena in 
13. členu Uredbe 651/2014/EU. Olajšava za investiranje iz 
tega člana ni dovoljena za dejavnosti, povezane z izvozom, in 
v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost 
pred uporabo uvoženega blaga. V času izplačila pomoči mora 
imeti podjetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru registrira-
no vsaj podružnico. Določbe tega člena ne veljajo za podjetje, 
ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno 
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, 
določenimi v točki d 13. člena Uredbe 651/2014/EU, in za 
upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je 
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružlji-
vo s skupnim trgom EU.«.

18. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta beseda »gospodar-

ska«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Finančno spodbudo iz prejšnjega odstavka lahko 

dodeli ministrstvo po prostem preudarku iz sredstev državne-
ga proračuna na podlagi vloge brez javnega razpisa za odpra-
vo posledic nepredvidljivih okoliščin iz prejšnjega odstavka v 
najnujnejšem obsegu.«.

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do deveti 
odstavek, ki se glasijo:

»(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati po-
drobni opis in utemeljitev nujnega ukrepa ter nepredvidljivih 
okoliščin iz prvega odstavka tega člena ter višino potrebne 
finančne spodbude. Kadar iz vloge izhaja, da je vlagatelj, ki 
prosi za finančno spodbudo, podjetje, mora biti vloga pripra-
vljena v skladu z uredbo iz prvega odstavka 31. člena tega 
zakona tako, da omogoča dodelitev pomoči za tekoče poslo-
vanje po pravilu »de minimis«.

(4) Vlogo iz drugega odstavka tega člena obravnava 
komisija, ki presoja vsebino vloge z vidika izpolnjevanja za-
konskih pogojev in v primeru, ko gre za finančno spodbudo 
podjetju, skladnost s shemo državnih pomoči »de minimis«.

(5) Komisijo imenuje minister. Kadar iz vloge izhaja, da 
je vlagatelj, ki prosi za finančno spodbudo, podjetje, mora biti 
en član komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za finan-
ce. Seje sklicuje predsednik, ki je predstavnik ministrstva. Ad-
ministrativne, pripravljalne in druge naloge za komisijo opra-
vlja ministrstvo. Komisija odloča z večino glasov vseh članov 
in vodi zapisnik o svojem delu. Komisija lahko pisno pozove 
vlagatelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev ne sme biti 
daljši od 30 dni. Komisija zaključi delo s pripravo mnenja.

(6) Po mnenju komisije iz prejšnjega odstavka, da vloga 
izpolnjuje vse pogoje za dodelitev finančne spodbude, lahko 
ministrstvo na predlog vlagatelja izda potrdilo o izpolnjevanju 
teh pogojev in se smejo na odgovornost vlagatelja začeti dela 
na projektu, če je ta del nujnega ukrepa regionalne politike. V 
potrdilu mora biti izrecno navedeno, da to ne pomeni dodelitve 
finančne spodbude.

(7) Na podlagi mnenja komisije iz petega odstavka tega 
člena, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev iz četrtega odstav-
ka tega člena, izda ministrstvo odločbo o zavrnitvi finančne 
spodbude. Zoper odločbo ministrstva o zavrnitvi finančne 
spodbude za nujni ukrep regionalne politike iz sredstev dr-
žavnega proračuna na podlagi mnenja komisije ni pritožbe.

(8) Na podlagi pozitivnega mnenja komisije iz petega 
odstavka tega člena in izpolnitve vseh pogojev za financiranje 
iz sredstev državnega proračuna lahko izda ministrstvo po 
prostem preudarku odločbo o dodelitvi finančne spodbude. 

Preudarek je omejen na presojo razpoložljivosti proračunskih 
sredstev in teže regionalnih problemov na območju izvajanja 
projekta. Zoper odločbo ministrstva na podlagi prostega pre-
udarka o dodelitvi finančne spodbude ni pritožbe.

(9) Ministrstvo na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev 
pozove vlagatelja k podpisu neposredne pogodbe o dodelitvi 
finančne spodbude, ki vsebuje obvezne sestavine po zakonu, 
ki ureja javne finance. Če vlagatelj v roku, določenem v tem 
pozivu in po ponovnem pozivu v podaljšanem roku, ne podpi-
še pogodbe, se šteje, da je vlogo umaknil.«.

Dosedanji tretji odstavek postane deseti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek se črta.

19. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen
(nujni ukrepi regionalne politike iz sredstev sklada)
(1) Nujni ukrep regionalne politike iz prvega odstavka 

30. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: ukrep sklada) 
lahko izvede sklad iz sredstev sklada, če se nanaša na odpis:

– glavnice kredita sklada,
– zamudnih obresti,
– obresti in
– drugih obveznosti ali stroškov oziroma reprograma 

spodbud, ki jih je dodelil sklad.
(2) Ukrep sklada izvede sklad v obsegu, ki zagotavlja od-

pravo najnujnejših posledic nepredvidljivih okoliščin iz prvega 
odstavka 30. člena tega zakona.

(3) Ukrep sklada se izvede na podlagi neposredne vlo-
ge pri skladu pod pogoji in na način iz tretjega do petega 
odstavka 30. člena tega zakona tako, da imenuje komisijo 
direktor sklada, da je predsednik komisije predstavnik sklada 
in da opravlja administrativne, pripravljalne in druge naloge 
za komisijo sklad.

(4) Na podlagi mnenja komisije, da vloga ne izpolnjuje 
vseh pogojev za dodelitev finančne spodbude, izda sklad od-
ločbo o zavrnitvi ukrepa sklada. Zoper odločbo sklada o zavr-
nitvi sprejema nujnega ukrepa regionalne politike iz sredstev 
sklada na podlagi mnenja komisije ni pritožbe.

(5) Na podlagi mnenja komisije, da vloga izpolnjuje 
pogoje za dodelitev finančne spodbude in opredelitve sklada 
glede prostega preudarka iz tega odstavka ter izpolnitve vseh 
pogojev za financiranje iz sredstev sklada, lahko izda ministr-
stvo po prostem preudarku odločbo o sprejemu ukrepa skla-
da. Preudarek ministrstva se nanaša na presojo zmožnosti 
vlagatelja, da sam odpravi posledice nepredvidljivih okoliščin 
iz prvega odstavka 30. člena tega zakona. Zoper odločbo 
ministrstva na podlagi prostega preudarka o dodelitvi finančne 
spodbude iz sredstev sklada ni pritožbe.

(6) Na podlagi odločbe ministrstva iz prejšnjega odstav-
ka izvede sklad ukrep sklada.«

20. člen
V 31. členu se dodajo novi drugi do deveti odstavek, ki 

se glasijo:
»(2) Regionalno državno pomoč lahko dodeli ministrstvo 

brez javnega razpisa po prostem preudarku državnega orga-
na z odločbo, kadar komisija iz četrtega odstavka tega člena 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji po Uredbi 651/2014/EU in 
znaša vrednost projekta več kot dva milijona eurov ter projekt 
bistveno prispeva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih 
ali ohranjenih delovnih mest v obsegu, določenem z uredbo 
iz prejšnjega odstavka. Na tak način se regionalna državna 
pomoč lahko dodeli tudi, če je projekt del dogovora za razvoj 
regij ali posebnega razvojnega programa, ki ga je sprejela 
vlada.

(3) Vlogo za dodelitev regionalne državne pomoči vloži 
podjetje pri ministrstvu. Vsebovati mora podrobni opis in 
utemeljitev projekta z vidika njegovega pomena za regionalni 
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razvoj ter biti pripravljena v skladu z uredbo o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči iz prvega odstavka tega člena 
tako, da omogoča dodelitev regionalne državne pomoči.

(4) Vlogo iz prejšnjega odstavka obravnava komisija, ki 
presoja vsebino vloge z vidika izpolnjevanja pogojev in meril 
iz drugega odstavka tega člena ter skladnost z regionalno 
shemo državnih pomoči.

(5) Komisijo imenuje minister. Komisijo sestavljajo pred-
sednik in štirje člani. Predsednik komisije je predstavnik mini-
strstva, en član pa je predstavnik ministrstva, pristojnega za 
finance. Seje komisije sklicuje predsednik. Administrativne, 
pripravljalne in druge podporne naloge za komisijo opravlja 
ministrstvo. Komisija odloča z večino glasov vseh članov in 
vodi zapisnik o svojem delu. Komisija lahko pisno pozove vla-
gatelja k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši 
od 30 dni. Komisija zaključi delo s pripravo mnenja.

(6) Po mnenju komisije, da vloga izpolnjuje pogoje in me-
rila za dodelitev regionalne državne pomoči, lahko ministrstvo 
na predlog vlagatelja izda potrdilo o izpolnjevanju teh pogojev 
in meril in se lahko na odgovornost vlagatelja začnejo dela 
na projektu. V potrdilu mora biti izrecno navedeno, da to ne 
pomeni dodelitve regionalne državne pomoči.

(7) Na podlagi mnenja komisije, da vloga ne izpolnjuje 
vseh pogojev in meril za dodelitev regionalne državne pomoči, 
izda ministrstvo odločbo o zavrnitvi regionalne državne pomo-
či. Zoper odločbo ministrstva o zavrnitvi dodelitve regionalne 
državne pomoči na podlagi mnenja komisije ni pritožbe.

(8) Na podlagi mnenja komisije, da vloga izpolnjuje vse 
pogoje in merila za dodelitev regionalne državne pomoči in 
izpolnitve vseh pogojev za financiranje iz sredstev državne-
ga proračuna, lahko izda ministrstvo po prostem preudarku 
odločbo o dodelitvi regionalne državne pomoči. Preudarek 
je omejen na presojo razpoložljivosti proračunskih sredstev 
in teže regionalnih problemov na območju izvajanja projekta. 
Zoper odločbo ministrstva na podlagi prostega preudarka o 
dodelitvi regionalne državne pomoči ni pritožbe.

(9) Na podlagi odločbe o dodelitvi regionalne državne 
pomoči pozove ministrstvo vlagatelja k podpisu neposredne 
pogodbe o dodelitvi sredstev, ki vsebuje obvezne sestavine 
po zakonu, ki ureja javne finance. Če vlagatelj v roku, dolo-
čenem v tem pozivu in po ponovnem pozivu v podaljšanem 
roku, ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo umaknil.«.

21. člen
(črtanje 17. člena ZSRR-2A)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 57/12) se črta 17. člen.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

22. člen
(obdobje izvajanja prvega programa spodbujanja razvoja 

gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti)
Prvi program spodbujanja razvoja gospodarske osnove 

avtohtonih narodnih skupnosti iz četrtega odstavka 14. člena 
zakona se pripravi za obdobje 2017–2020.

23. člen
(roki za uskladitev predpisov)

(1) Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slove-
nije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z novim šestim 
odstavkom 10. člena zakona.

(2) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi s tem zakonom Uredbo o dodeljevanju regionalnih 

državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude 
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in inve-
stiranje (Uradni list RS, št. 93/14).

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 002-01/16-9/35
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1153-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odvetništvu (ZOdv-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena 
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 
izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odvetništvu (ZOdv-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-10
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ODVETNIŠTVU (ZOdv-E)

1. člen
V Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – 

odl. US, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14) se za četrtim odstavkom 
31. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno višino 
določa statut Odvetniške zbornice Slovenije.«.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, 
se besedilo »iz drugega odstavka« nadomesti z besedilom »iz 
tretjega odstavka«.

Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, 
osmi in deveti odstavek.

2. člen
Do uveljavitve dopolnitev statuta Odvetniške zbornice 

Slovenije, ki določi vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in 
njeno višino, velja višina vpisnine za vpis v imenik odvetnikov, 
ki je veljala 1. aprila 2016.
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3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 740-01/16-2/17
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1206-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1998. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o letalstvu (ZLet-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o letalstvu (ZLet-D)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
letalstvu (ZLet-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-9
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O LETALSTVU (ZLet-D)

1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno 

prečiščeno besedilo) se četrti odstavek 158. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»(4) Obratovanje javnega letališča se lahko financira iz 
javnih sredstev kot pomoč letališčem za tekoče poslovanje v 
skladu s Smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim 
prevoznikom (UL C št. 99 z dne 4. 4. 2014, str. 3). Vlada z 
uredbo podrobneje predpiše pogoje in merila dodelitve pomoči 
letališčem za tekoče poslovanje.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Če se obratovanje javnega letališča ne more zagoto-
viti v obsegu in na način, ki je potreben za zagotovitev javnega 
interesa iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona, ga lahko 
zagotovi za letališče državnega pomena vlada, za letališče 
lokalnega pomena pa lokalna skupnost:

– pod pogoji v razmerjih javno-zasebnega partnerstva,
– v oblikah gospodarske javne službe.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Do izbire obratovalca v skladu s petim odstavkom 

158. člena zakona zagotavlja obratovanje javnega letališča 
državnega pomena dosedanji obratovalec.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba 

o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja 
javnega letališča Portorož (Uradni list RS, št. 28/11).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 326-06/15-2/13
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1237-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

1999. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (ZOFVI-L)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o organizaciji  

in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
16. junija 2016.

Št. 003-02-5/2016-13
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE 

IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-L)

1. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-

vanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D in 47/15) se v 1. členu črta šesti odstavek.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
(varno in spodbudno učno okolje)

V vrtcih, šolah in drugih zavodih za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se v skladu s 
cilji iz prejšnjega člena zagotovi varno in spodbudno učno oko-
lje, kjer je prepovedano telesno kaznovanje otrok in vsakršna 
druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obrav-
nava, ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem 
in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni, etnični in narodni 
pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.«.
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3. člen
Deveti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna mreža javnih organizacij za izobraževanje odra-

slih omogoča odraslim dokončanje osnovne šole, vključitev v 
javno veljavne izobraževalne programe za odrasle ter izvajanje 
svetovanja za področje odraslih.«.

4. člen
V četrtem odstavku 34. člena se za besedilom »dodatnih 

dokazil o zagotovljenosti pogojev« črta besedilo »za izvajanje 
dejavnosti v prvem letu po vpisu v razvid«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov šole iz drugega 

odstavka 16. člena tega zakona in socialno-varstvene zavode, 
ki jih za izvajanje prilagojenih programov za predšolske otro-
ke in posebnih programov vzgoje in izobraževanja za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami, na predlog ministra, 
pristojnega za socialne zadeve, določi minister, vpiše ministr-
stvo po uradni dolžnosti v razvid na podlagi sklepa o dodelitvi 
programa oziroma določitvi izvajalca. Izvajalec se šteje za 
vpisanega v razvid z dnem izdaje sklepa o dodelitvi programa 
oziroma določitvi izvajalca.«

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 
se glasi:

»V skladu s tem členom se v razvid vpišejo tudi socialno- 
varstveni zavodi, ki izvajajo prilagojene programe za predšol-
ske otroke in posebne programe vzgoje in izobraževanja za 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

5. člen
Četrti odstavek 84. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

6. člen
V prvem odstavku 100. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Vključenost ustreznih pedagoško-andrago-
ških znanj v študijskih programih iz druge alineje tega odstav-
ka ugotavlja Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.«.

7. člen
V prvem odstavku 102. člena se črta drugi stavek.

8. člen
V 105. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi 

odstavek, ki se glasi:
»Delavci, ki izvajajo prilagojene programe za predšolske 

otroke in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke 
in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih za-
vodih iz šestega odstavka 34. člena tega zakona ob zaposlitvi 
na področju vzgoje in izobraževanja pridobijo strokovni naziv 
po postopku in pod pogoji, ki jih določi minister.«

9. člen
Peti odstavek 107.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba, zoper katero je uveden kazenski postopek za-

radi kaznivega dejanja iz druge alineje prvega odstavka tega 
člena, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi ali opravljati dela 
na področju vzgoje in izobraževanja.«.

10. člen
Sedmi odstavek 110. člena se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.

11. člen
Poglavje »XVII.a ZBIRKA PODATKOV« in členi 135.a, 

135.b, 135.c in 135.č se nadomestijo z novim poglavjem 
»XVII.A ZBIRKE PODATKOV« ter členi 135.a do 135.e, ki se 
glasijo:

»XVII.A ZBIRKE PODATKOV

135.a člen
(centralna evidenca)

Za potrebe opravljanja nalog, določenih s tem zakonom in 
predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja iz 1. člena 
tega zakona, za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev 
ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ministr-
stvo, pristojno za šolstvo, vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzo-
ruje informatizirano zbirko podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
centralna evidenca).

Centralna evidenca vsebuje naslednje podatke o predšol-
skih otrocih, učencih, dijakih, študentih višje šole in udeležen-
cih izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci 
vzgoje in izobraževanja):

– enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževa-
nja,

– ime in priimek,
– EMŠO,
– spol,
– kraj in država rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna števil-

ka, kraj, poštna številka, občina, država),
– državljanstvo,
– ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda ter ma-

tična številka poslovnega subjekta (šifra PRS),
– vzgojno-izobraževalni ali študijski program ter evidenč-

na številka iz uradnega registra programov (vrsta in področje 
izobraževanja po KLASIUS),

– starostno obdobje, razred in oddelek, letnik, vzgojna 
skupina ter razred in predmet v glasbeni šoli in umetniški 
gimnaziji,

– podatek o prijavi v dijaški dom,
– datum vključitve oziroma datum začetka izobraževanja 

v vrtcu oziroma šoli,
– datum začetka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem 

ali študijskem programu,
– datum izpisa iz vrtca oziroma šole,
– datum zaključka izobraževanja v vzgojno-izobraževal-

nem ali študijskem programu,
– povprečna ocena zadnjega razreda osnovne šole,
– povprečna ocena po letnikih za dijake in študente višjih 

strokovnih šol,
– status udeleženca: otrok, učenec, dijak, študent viš-

je šole, udeleženec izobraževanja odraslih, učenec glasbene 
šole, kandidat brez statusa, ki opravlja izpite,

– način izobraževanja: redni/izredni, ponavljalec, podalj-
šan status, ponovni vpis v isti letnik, izmenjava,

– oblika izobraževanja: vzporedno izobraževanje,
– datum prijave na šolsko malico oziroma kosilo,
– status prosilca za mednarodno zaščito, datum pridobi-

tve statusa in datum izvršljivosti odločbe, izdane v postopku 
mednarodne zaščite.

V centralni evidenci se vodi tudi podatek o upravičeno-
sti do znižanega plačila vrtca, dodatne subvencije za malico 
in subvencije za kosilo (številka in datum odločbe, obdobje 
upravičenosti, uvrstitev v dohodkovni razred in višina subven-
cije oziroma znižanega plačila vrtca in občina, zavezanka za 
plačilo).

135.b člen
(zagotavljanje podatkov za centralno evidenco)

Podatke za centralno evidenco iz drugega odstavka 
135.a člena tega zakona vnašajo za svoje udeležence vzgoje 
in izobraževanja vzgojno-izobraževalni zavodi.

Za zagotavljanje točnosti in ažurnosti identifikacijskih 
podatkov udeležencev vzgoje in izobraževanja v centralni 
evidenci (podatkov o imenu, priimku, spolu, kraju in državi roj-
stva, stalnem oziroma začasnem prebivališču, državljanstvu, 
statusu prosilca za mednarodno zaščito, datumu pridobitve 
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statusa in datumu izvršljivosti odločbe, izdane v postopku 
mednarodne zaščite) se ti na podlagi podatka o EMŠO udele-
ženca vzgoje in izobraževanja pridobijo iz centralnega registra 
prebivalstva.

V centralno evidenco se iz centralne zbirke podatkov o 
pravicah iz javnih sredstev na podlagi podatka o EMŠO ude-
leženca vzgoje in izobraževanja prenesejo podatki o pravicah 
iz javnih sredstev, določenih v tretjem odstavku 135.a člena 
tega zakona.

Za ugotavljanje pravice do vpisa v srednje in višje šole se 
centralna evidenca na podlagi podatka o EMŠO udeleženca 
vzgoje in izobraževanja povezuje z evidenčnim in analitskim 
informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji 
(e-VŠ).

V centralno evidenco se na podlagi EMŠO vpisanega 
udeleženca podatki o vzgojno-izobraževalnem zavodu in pro-
gramu ter letniku pridobijo iz evidence prijavljenih in vpisanih 
v srednje šole in evidence prijavljenih in vpisanih v dijaške 
domove.

Za statistične in znanstveno-raziskovalne namene analizi-
ranja zaposljivosti dijakov, ki so zaključili izobraževalni program 
in diplomantov višjih šol, ministrstvo, pristojno za šolstvo, na 
podlagi EMŠO udeleženca pridobi:

– podatke iz matične evidence zavarovancev, ki jo vodi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, o 
osebah, ki sklenejo delovno razmerje, samozaposlenih osebah 
in družbenikih po predpisih iz pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, in sicer o datumu zaposlitve in datumu prenehanja 
zaposlitve dijaka oziroma diplomanta, poklica dijaka oziroma 
diplomanta (klasifikacija SKP-08) ter o vrsti zaposlitve (za ne-
določen ali določen čas),

– podatke iz evidence brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer o datumu nasto-
pa in trajanja brezposelnosti.

Podatki iz prejšnjega odstavka se pridobijo za dijake in 
diplomante višjih šol, ki so zaključili izobraževalni program 
oziroma diplomirali v preteklih petih letih, po zaključku obdelav 
pa se uničijo.

135.c člen
(uporaba podatkov iz centralne evidence)

Vzgojno-izobraževalni zavod obdeluje podatke iz central-
ne evidence iz drugega odstavka 135.a člena tega zakona za 
svoje udeležence vzgoje in izobraževanja.

Podatki iz centralne evidence se lahko posredujejo upo-
rabnikom, ki so za njihovo pridobitev pooblaščeni z zakonom.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, uporablja podatke iz cen-
tralne evidence tako, da se prikrijejo podatki o imenu in priimku, 
EMŠO, spolu, kraju in državi rojstva, državljanstvu ter stalnem 
oziroma začasnem prebivališču.

Za namen ugotavljanja upravičenosti za opravljanje zača-
snih in občasnih del dijakov, študentov in udeležencev izobra-
ževanja odraslih so organizacije oziroma delodajalci, ki posre-
dujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 
6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 
80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), upravičene do naslednjih 
podatkov iz centralne evidence:

– ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda ter ma-
tične številke poslovnega subjekta (šifra PRS),

– vzgojno-izobraževalni ali študijski program ter evidenč-
na številka iz uradnega registra programov (vrsta in področje 
izobraževanja po KLASIUS),

– način izobraževanja, če je način izobraževanja izredni,
– letnik,
– status udeleženca,
– datum začetka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem 

ali študijskem programu,
– datum izpisa iz šole.

Organizacije oziroma delodajalci, ki posredujejo zača-
sna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-
nosti, lahko na podlagi podatka o EMŠO dijaka, študenta in 
udeleženca izobraževanja odraslih, ki nameravajo opravljati 
začasna in občasna dela kot dijaki, študenti in udeleženci iz-
obraževanja odraslih, pridobijo podatke iz četrtega odstavka 
tega člena iz centralne evidence s posredovanjem podatkov 
ali povezovanjem zbirk osebnih podatkov. Evidence o dijakih, 
študentih in udeležencih izobraževanja odraslih, posamezne 
organizacije oziroma delodajalca, ki posreduje začasna in 
občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, se 
na podlagi podatka o EMŠO dijaka, študenta in udeleženca 
izobraževanja odraslih, ki nameravajo opravljati začasna in 
občasna dela kot dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja 
odraslih, povežejo s centralno evidenco.

Za zagotavljanje točnosti in ažurnosti se s povezova-
njem zbirk iz centralne evidence v evidenco prijavljenih in 
vpisanih v srednje šole in evidenco prijavljenih in vpisanih v 
dijaške domove na podlagi podatka o EMŠO prijavljenega 
kandidata posredujejo identifikacijski podatki o imenu, priim-
ku, spolu, kraju in državi rojstva, stalnem oziroma začasnem 
prebivališču in o državljanstvu, ime in naslov vzgojno-izo-
braževalnega zavoda, kjer je kandidat končal zadnji razred 
oziroma letnik, ter vzgojno-izobraževalni program.

Za pripravo in izvedbo mature in zaključnih izpitov se 
s povezovanjem zbirk iz centralne evidence Državnemu 
izpitnemu centru na podlagi EMŠO kandidata posredujejo 
podatki, ki jih za svoje udeležence v centralno evidenco 
vnašajo vzgojno-izobraževalni zavodi in jih morajo posredo-
vati tudi Državnemu izpitnemu centru v skladu z določbami 
zakona, ki ureja maturo, in sicer podatki o imenu, priimku, 
spolu, kraju in državi rojstva, prebivališču, imenu vzgojno-iz-
obraževalnega zavoda, vzgojno-izobraževalnem programu 
in letniku.

Za pripravo in izvedbo nacionalnega preverjanja znanja 
se s povezovanjem zbirk iz centralne evidence Državne-
mu izpitnemu centru na podlagi EMŠO številke posredujejo 
podatki o imenu in priimku učenca, spolu, datum in državi 
rojstva, imenu osnovne šole oziroma podružnice, na kateri 
učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja, izobraževal-
ni program, razred, oddelek in šolsko leto, v katerem učenec 
opravlja nacionalno preverjanje znanja.

Za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za 
namen sofinanciranja plačil staršev za vrtec se s povezova-
njem zbirk iz centralne evidence v evidenco upravičencev do 
sofinanciranja plačil staršev za vrtec, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za šolstvo, na podlaga zakona, ki ureja vrtce, na 
podlagi EMŠO udeleženca, posredujejo vsi tisti podatki, ki jih 
vsebuje tudi evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil 
staršev za vrtec.

Za ugotavljanje pravice do vpisa v srednje šole in dija-
ške domove se s povezovanjem zbirk iz centralne evidence 
v evidenco prijavljenih in vpisanih v srednje šole in v dijaške 
domove, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo, na pod-
lagi EMŠO prijavljenega kandidata, posredujejo podatki o 
izobraževanju v srednješolskih izobraževalnih programih.

Za ugotavljanje pravice do vpisa v višje šole se s pove-
zovanjem zbirk iz centralne evidence v evidenco prijavljenih 
in vpisanih v višje šole, ki jo vodi pristojna služba za potrebe 
ministrstva, pristojnega za šolstvo, na podlagi podatka o 
EMŠO prijavljenega kandidata posredujejo podatki o izobra-
ževanju v višješolskih izobraževalnih programih.

Pri znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu ter 
pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki obdelujejo v 
anonimizirani obliki.

Način in pogoje dostopa do podatkov iz centralne evi-
dence podrobneje določi minister, pristojen za šolstvo.
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135.č člen
(shranjevanje podatkov v centralni evidenci)

Podatki se v centralni evidenci hranijo še eno leto po tem, 
ko udeleženec vzgoje in izobraževanja zaključi vzgojno-izobra-
ževalni ali študijski program po posameznem statusu, potem 
se arhivirajo. Arhivirani podatki centralne evidence se lahko v 
anonimizirani obliki uporabljajo za statistične in analitične raz-
iskave, v neanonimizirani obliki pa jih je dopustno posredovati 
le državnim organom, ki imajo za njihovo pridobitev in nadaljnjo 
obdelavo podlago v zakonu.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko podatki za sta-
tistične in znanstveno-raziskovalne namene o prehodnosti 
dijakov v višje strokovne šole in visoko šolstvo ter za analizi-
ranje zaposljivosti diplomantov višjih šol pridobijo in povežejo 
v neanonimizirani obliki, vsa nadaljnja obdelava pa poteka z 
anonimiziranimi podatki.

135.d člen
(centralna evidenca zaposlenih na področju vzgoje  

in izobraževanja)
Za potrebe opravljanja nalog, določenih s tem zakonom 

in predpisi, ki urejajo delovna razmerja, za potrebe odločanja o 
pravicah posameznika iz delovnega razmerja ter za znanstve-
no-raziskovalne, razvojne in statistične namene ministrstvo, 
pristojno za šolstvo, vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje cen-
tralno evidenco zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja 
(v nadaljevanju: centralna evidenca zaposlenih).

Centralna evidenca zaposlenih vsebuje naslednje podat-
ke o zaposlenih:

– enolični identifikator zaposlenega,
– osebno ime,
– EMŠO,
– spol,
– kraj in država rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna števil-

ka, kraj, poštna številka, občina, država),
– državljanstvo,
– davčna številka,
– stopnja in smer izobrazbe na posameznih ravneh,
– strokovni naslov, izdajatelj in datum javne listine, ki to 

dokazuje,
– datum pridobitve pedagoško-andragoške izobrazbe ozi-

roma specialnopedagoške izobrazbe,
– datum imenovanja predavatelja višje strokovne šole in 

izdajatelj javne listine, ki to dokazuje,
– datum opravljanja strokovnega izpita in področje, izda-

jatelj in številka javne listine, ki to dokazuje,
– vrsta in datum podelitve naziva, pridobljenega v vzgoji 

in izobraževanju,
– vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež, 

odgovorna oseba),
– datum začetka in prenehanja zaposlitve v vzgojno izo-

braževalnem zavodu,
– vrsta in trajanje pogodbe o zaposlitvi (določen čas, 

nedoločen čas, polni delovni čas, krajši delovni čas, dopolnilno 
delo),

– pogodba o delu,
– delovno mesto, dodatna dela in naloge (razredništvo, 

mentorstvo pripravniku, tajništvo Šolske maturitetne komisije) 
ter posebnosti delovnega mesta (posebne obremenitve),

– vrsta in datum pridobitve plačnega razreda,
– delovne izkušnje izven vzgoje in izobraževanja,
– delovna doba (delovna doba v celoti, delovna doba v 

vzgoji in izobraževanju, pripravništvo),
– vrsta in datum zaključka študijskih programov izpopol-

njevanja,
– udeležba v programih nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja, naslov programa in rezultat udeležbe.
Podatke za centralno evidenco zaposlenih iz drugega 

odstavka tega člena vnašajo za svoje zaposlene vzgojno-iz-

obraževalni zavodi in drugi izvajalci javnoveljavnih programov 
oziroma programov s pridobljeno javno veljavnostjo.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, za centralno evidenco 
zaposlenih zagotovi naslednje podatke iz drugega odstavka 
tega člena:

– iz trinajste alineje iz evidence o strokovnih izpitih,
– iz štirinajste alineje iz evidence o napredovanju v na-

zive,
– iz štiriindvajsete alineje iz evidence o nadaljnjem izobra-

ževanju in usposabljanju.
Za zagotavljanje točnosti in ažurnosti identifikacijskih po-

datkov zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v cen-
tralni evidenci zaposlenih se ti na podlagi podatka o EMŠO za-
poslenega lahko pridobijo iz centralnega registra prebivalstva.

Vzgojno-izobraževalni zavodi in drugi izvajalci javnove-
ljavnih programov oziroma programov s pridobljeno javno ve-
ljavnostjo lahko uporabljajo iz centralne evidence zaposlenih le 
podatke o svojih zaposlenih.

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, za potrebe odločanja o 
pravicah posameznika iz delovnega razmerja ali pravicah iz 
tega zakona uporablja podatke iz centralne evidence zapo-
slenih, za ostale namene iz prvega odstavka tega člena pa 
uporablja podatke iz centralne evidence zaposlenih tako, da 
se prikrijejo podatki o osebnem imenu, EMŠO, spolu, kraju in 
državi rojstva, državljanstvu ter stalnem oziroma začasnem 
prebivališču.

Podatki iz centralne evidence zaposlenih se lahko po-
sredujejo tudi drugim uporabnikom, ki so za njihovo pridobitev 
pooblaščeni z zakonom.

Pri znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu ter pri iz-
delavi statističnih analiz se osebni podatki iz centralne eviden-
ce zaposlenih uporabljajo in obdelujejo v anonimizirani obliki.

Podatki se v centralni evidenci zaposlenih hranijo do pre-
nehanja zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, potem 
se arhivirajo. Arhivirani podatki centralne evidence zaposlenih 
se lahko v anonimizirani obliki uporabljajo za znanstveno-raz-
iskovalne, razvojne in statistične namene. V primeru ponovne 
zaposlitve posameznika na področju vzgoje in izobraževanja 
je dopustno njegove arhivirane neanonimizirane podatke iz 
centralne evidence zaposlenih posredovati vzgojno-izobraže-
valnemu zavodu, v katerem se je zaposlil.

135.e člen
(hranjenje evidenc)

Zasebni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki prenehajo izva-
jati javno veljavni program, morajo vsako spremembo v zvezi 
s hranjenjem evidenc z osebnimi podatki udeležencev vzgoje 
in izobraževanja in v zvezi z zbirko podatkov ter dokumenta-
cijo za udeležence vzgoje in izobraževanja sporočiti ministr-
stvu, pristojnemu za šolstvo. V primeru prenehanja zasebnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda prevzame hranjenje evidenc 
njen pravni naslednik. Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, 
ki nima pravnega naslednika in nima prevzemnika hranjenja 
evidenc, ki je vpisan v razvid, zaprosi za določitev prevzemnika 
ministrstvo, pristojno za šolstvo, ob uvedbi postopka preneha-
nja. Minister določi vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo prevzel 
hranjenje evidenc.

Prevzemnik iz prejšnjega odstavka mora biti določen pred 
prenehanjem zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(rok za pridobitev ustrezne specialnopedagoške izobrazbe)

Ne glede na določbe 99. člena zakona strokovni delavci v 
javnoveljavnih programih vzgoje in izobraževanja otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, razen vzgojiteljev v vzgojnem 
programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 
pridobijo ustrezno specialnopedagoško izobrazbo v skladu s 
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100. členom zakona najkasneje v dveh letih od uveljavitve 
tega zakona.

13. člen
(začetek uporabe poglavja »XVII.A ZBIRKE PODATKOV«)

Novi poglavje »XVII.A ZBIRKE PODATKOV« ter členi 
135.a, 135.b, 135.c, 135.č, 135.d in 135.e se začnejo upora-
bljati tri leta od dneva uveljavitve tega zakona. Do takrat se 
uporabljajo poglavje »XVII.a ZBIRKA PODATKOV« in členi 
135.a, 135.b, 135.c in 135.č Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).

Za študente višjih strokovnih šol se v centralni evidenci 
vodijo podatki iz drugega odstavka 135.a člena zakona od štu-
dijskega leta 2005/2006 dalje. Višje strokovne šole vnesejo te 
podatke v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona.

14. člen
(dopolnitev 56. člena Zakona o maturi in 97. člena  

Zakona o osnovni šoli)
V Zakonu o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) se v 56. členu doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi:

»Podatki iz prejšnjega odstavka se ne smejo obdelovati, 
uporabljati in objavljati za namen razvrščanja šol.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. št. 81/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF 
in 63/13) se v 97. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Podatki iz desetega odstavka 95. člena tega zakona se 
ne smejo obdelovati, uporabljati in objavljati za namen razvr-
ščanja šol.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

15. člen
(socialno-varstveni zavodi)

Socialno-varstvene zavode, ki na dan uveljavitve tega 
zakona že izvajajo prilagojene programe za predšolske otroke 
in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mla-
dostnike s posebnimi potrebami, ne glede na določbo sedmega 
odstavka 34. člena zakona, vpiše ministrstvo v razvid po uradni 
dolžnosti, ne glede na izpolnjevanje pogojev, v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

Podzakonski akt iz osmega odstavka 105. člena zakona 
izda minister v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

16. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati tretji odstavek 
17. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13 in 
46/14).

17. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 
2016.

Št. 411-10/16-10/13
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EPA 1188-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
2000. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe 

za prosilca za mednarodno zaščito

Na podlagi petega odstavka 6. člena Pravilnika o pravicah 
prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 68/11, 
42/12, 64/14 in 22/16 – ZMZ-1) izdaja ministrica za notranje 
zadeve

S K L E P
o določitvi višine stroška dnevne oskrbe  

za prosilca za mednarodno zaščito

I
Višina stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno 

zaščito znaša 8,09 EUR.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za medna-
rodno zaščito (Uradni list RS, št. 22/15).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-109/2016/11
Ljubljana, dne 24. junija 2016
EVA 2016-1711-0036

mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica

za notranje zadeve

2001. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih 
sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih prora-
čunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, 
št. 62/14), izdaja minister za finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi 

sredstvi

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), z dnem 
začetka veljavnosti te odredbe, vključi Dom za varstvo odraslih 
Velenje.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že skle-

nila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
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III.
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-426/2016/8
Ljubljana, dne 22. junija 2016
EVA 2016-1611-0077

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE
2002. Povprečne efektivne obrestne mere 

za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank 
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošni-
ških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) objavlja 
Banka Slovenije

P O V P R E Č N E   E F E K T I V N E    
O B R E S T N E   M E R E

za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank  
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016

Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način 
iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 59/10, 77/11 in 30/13), ki so jih banke in hranilnice upora-
bljale za določene ročnosti in zneske potrošniških kreditov so 
po stanju na dan 1. 6. 2016 znašale:

Standardizirani  
potrošniški kredit

Povprečne efektivne 
obrestne mere (v %)*

1 2

2 meseca 200 EUR 240,4**

4 mesece 500 EUR 58,5

6 mesecev 1.000 EUR 25,2

12 mesecev 2.000 EUR 12,7

36 mesecev 4.000 EUR 8,6

10 let 20.000 EUR 5,3
* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.

Ljubljana, dne 30. junija 2016

Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2003. Poročilo o gibanju plač za april 2016

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2016

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2016 je znašala 1.571,12 EUR in je bila za 
1,4 % nižja kot za marec 2016.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2016 je znašala 1.021,74 EUR in je bila za 
1,2 % nižja kot za marec 2016.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april 
2016 je znašala 1.574,63 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 
2016 je znašala 1.023,48 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april 
2016 je znašala 1.579,53 EUR.

Št. 9611-229/2016/4
Ljubljana, dne 27. junija 2016
EVA 2016-1522-0020

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2004. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti 

bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 
do 31. 12. 2017

T A R I F N A   P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi dejavnosti  
bančništva Slovenije za obdobje  

od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017

1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu 

znaša (mesečni znesek v evrih):

Tarifni razred Bruto znesek
I.
II.
III.
IV. 653,68
V. 745,22
VI. 931,51
VII. 1.164,39
VIII. 1.397,26
IX. 1.676,73

Najnižje osnovne plače iz zgornje tabele se uskladijo 
januarja 2017 za 90 % letne inflacije leta 2016 (letni indeks) 
in nato januarja 2018 za 90 % letne inflacije leta 2017 (letni 
indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike 
Slovenije.

2. člen – Usklajevanje osnovnih plač
Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri 

delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali 
s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma 
delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni organizi-
ranega sindikata.
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3. člen – Dodatki za pogoje dela
(1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
– za nočno delo 50 %
– nadurno delo 30 %
– za delo v nedeljo 60 %
– za delo na praznike in dela proste 
dneve po zakonu 60 %
– za delo v izmeni v popoldanskem ali 
nočnem času 1 % na dan
– za delo v soboto 1 % na dan
– za delo v deljenem delovnem času – 
prekinitev dela ene ure in več 0,85 % na dan
– pripravljenost na delo na delovne dni 0,04 % na uro
– pripravljenost na delo na dela proste 
dni 0,06 % na uro
(2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 

neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:
– blagajniški riziko 0,3 % na dan
– trezorsko soključarstvo ali hrambo 
šifer trezorja 0,2 % na dan
– prevoz trezorskih vrednosti preko 
državne meje 0,3 % na dan
– nošenje orožja 0,3 % na dan
– delo v prostorih brez naravne 
osvetlitve 0,4 % na dan

4. člen – Nadomestilo plače
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pri-

pada delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače v 
preteklem trimesečju za polni delovni čas.

5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur
Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi 

v višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli 
mesec, povečane za 10 %.

6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom
Prehrana med delom
Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi 

s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delo-
dajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec izplačal 
v novembru 2012.

Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 

100 % zneska najcenejšega javnega prevoza.
(2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, 

se delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini 
15 % cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne več 
kot določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do najbližje 
postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej pa pod 
pogoji in na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.

7. člen – Druge materialne pravice
Regres za letni dopust
Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne pogod-

be delodajalec izplača regres za letni dopust v višini najmanj 
80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v 
Republiki Sloveniji.

Jubilejna nagrada
(1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo pri 

zadnjem delodajalcu pripada delavcu:
– za 10 (deset) let neprekinjene delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu 460 eur,
– za 20 (dvajset) let neprekinjene delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu 689 eur,
– za 30 (trideset) let neprekinjene delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu 919 eur,
– za 40 (štirideset) let neprekinjene delovne 
dobe pri zadnjem delodajalcu 919 eur.

(2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogo-
vorijo višji zneski jubilejnih nagrad.

Solidarnostne pomoči
Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne po-

godbe pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini 
3.443,00 evrov.

8. člen – Bruto zneski
Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi so 

v bruto zneskih.

9. člen – Veljavnost
Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 7. 

2016. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 
31. 10. 2017 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če 
le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2017, se ta tarifna priloga uporablja 
do sklenitve nove oziroma najkasneje do 31. 3. 2018.

Ljubljana, dne 17. junija  2016

Sindikat bančništva 
Slovenije 

Predsednik
Tomaž Boltin l.r.

Sindikat Nove 
Ljubljanske banke 

Predsednik
Miran Marentič l.r.

Združenje bank 
Slovenije

Predsednik NS ZBS
Giancarlo Miranda l.r.

Direktor 
dr. France Arhar l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 23. 6. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/17 
o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017 
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod 
zaporedno številko 44/6.

2005. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, kot kolektivni pogodbi z razširjeno 
veljavnostjo

Skladno z drugim odstavkom 7. člena in 27. členom Za-
kona o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Uradni list RS, št. 43/06 in 
45/08 – ZArbit) Sindikat policistov Slovenije, Opekarniška 15/b, 
3000 Celje

P R I S T O P A
k Aneksu h Kolektivni pogodbi  

za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji,  

Uradni list RS, št. 46/13 z dne 29. 5. 2013, 
kot kolektivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo

Št. 3278/UP-3/3016/1
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je dne 20. 6. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-18 
o tem, da je naknadni pristop Sindikata policistov Slovenije k 
Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 46/13 z dne 29. 5. 2013 
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod 
zaporedno številko 22/5.
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OBČINE

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 6.656,94

402 Izdatki za blago in storitve 162.059,66

409 Rezerve 22.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 323.263,50

410 Subvencije 15.900,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 202.355,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 15.362,60

413 Drugi tekoči domači transferi 89.645,90

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 287.646,44

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 287.646,44

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 111.409,27

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 72.034,27

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 39.375,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –8.666,38

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki 
brez prihodkov od obresti minus skupaj 
odhodki brez plačil obresti) –8.750,51

III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 118.448,43

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 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 (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –8.666,38

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 8.666,38

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 108.884,00

DOBJE

2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje 
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZfisP) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Urad-
ni list RS, št. 114/06 – UPB -1) je Občinski svet Občine Dobje 
na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Dobje za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za 

leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje 
za leto 2015.

3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Ob-

čine Dobje po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/podskupina kontov
Realizacija  

2015 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 947.814,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 675.874,00

70 DAVČNI PRIHODKI 620.874,06
700 Davki na dohodek in dobiček 589.846,00
703 Davki na premoženje 18.468,08
704 Domači davki na blago in storitve 12.554,37
706 Drugi davki 5,61

71 NEDAVČNI PRIHODKI 54.999,94
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 16.969,92
711 Takse in pristojbine 459,55
712 Globe in druge denarne kazni 3.125,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.193,77
714 Drugi nedavčni prihodki 6.251,70

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 271.940,90

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 200.963,60
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 70.977,30

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 956.481,28
40 TEKOČI ODHODKI 234.162,07

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 43.445,47
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4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015 se 

brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2016
Dobje, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih 
kulturnih programov in projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni 
list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 9. seji z 
dne 16. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih 
programov in projektov, ki se sofinancirajo  

iz proračuna Občine Dobje

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila, postopke 

za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih vsebin, ki so lokalnega 
pomena, in se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

2. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnje-

vati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Dobje,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in izvaja-

jo dejavnost najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom 

društva,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o 

realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občin-
skih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili 
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

– izvajalci so dolžni na primeren način v svojih promocij-
skih gradivih predstavljati Občino Dobje.

3. člen
Iz proračuna Občine Dobje se sofinancirajo naslednje 

vsebine, ki so neprofitnega značaja:
– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih 

organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejav-

nosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti,

– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih priredi-
tvah in na prireditvah v tujini,

– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradici-
onalne,

– enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske popu-

lacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne 
vsebine.

Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesional-
na kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo 
za kulturno dejavnost.

4. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projek-

tov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kul-

turne dejavnosti potrdi Občinski svet Občine Dobje s spreje-
mom proračuna za posamezno proračunsko leto. Sredstva se 
razdelijo v skladu z Letnim programom ljubiteljske kulture v 
Občini Dobje, ki vsebuje tudi letni program prireditev.

5. člen
Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih 

kulturnih programov ter prireditev se oblikujejo v skladu s 
sprejetimi merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.

Za pripravo predloga razpisa, meril in predlog programov 
je po pooblastilu župana pristojen odbor za negospodarstvo 
in družbene dejavnosti.

Razpis se izvede po sprejemu proračuna za tekoče leto.

6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem po-

teka vsako leto po sprejemu proračuna ter Letnega programa 
kulture, in sicer po naslednjem zaporedju:

– Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti 
(v nadaljevanju odbor) ob pomoči občinske uprave pripravi 
predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov lju-
biteljskih kulturnih programov in kulturnih prireditev oziroma 
projektov ter kulturnih dejavnosti v OŠ Dobje,

– objava besedila javnega razpisa na spletni strani Ob-
čine Dobje ter objava povzetka javnega razpisa na oglasni 
deski Občine Dobje,

– zbiranje vlog vlagateljev kulturnih programov in pro-
jektov,

– 3-članska komisija (v nadaljevanju komisija) za od-
piranje ponudb in razdelitev sredstev, ki jo imenuje župan, 
obravnava, uskladi in strokovno oceni prispele vloge,

– občinska uprava izda odločbo o številu doseženih točk 
in višini dodeljenih sredstev,

– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb, nakazilo pripadajočih 

finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter 

ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinan-

ciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, kulturni 

programi in projekti,
– merila in kriterije za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih 

programov,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave vlog (zaprte kuverte s pripisom »Ne 

odpiraj, prijava na razpis«),
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– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v 
zvezi z razpisom,

– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.

8. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre prispele vloge 

in ugotovi njihovo popolnost.
Vlagatelji, ki v razpisanem roku oddajo formalno nepo-

polne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 od prejema pisnega 
obvestila.

Nepopolnih vlog odbor po tem roku ne obravnava in jih 
s sklepom zavrže.

9. člen
Komisija na podlagi meril in kriterijev pravilnika pripravi 

poročilo, ki vsebuje oceno posameznih programov s področja 
kulture v skladu z določbami meril in kriterijev.

10. člen
O višini zneska sofinanciranja programov občinska upra-

va izda odločbo. Na odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni 
od prejema odločbe. O pritožbi odloča župan. Njegova odloči-
tev je dokončna.

11. člen
Po pravnomočnosti odločb župan sklene z izbranimi vla-

gatelji – izvajalci kulturnih programov pogodbo, s katero se 
uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem 
sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku 8 dni od 
vročitve, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

12. člen
Sestavine pogodbe so:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, 

št. računa),
– vsebina in obseg programa/projekta,
– čas realizacije programa/projekta,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi 

dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o 

spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih ob-
veznosti,

– navedbo skrbnikov pogodbe,
– podpis, datum, žig,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

13. člen
O izvedbi sofinanciranih programov oziroma projektov 

morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti 
zaključno finančno in vsebinsko poročilo o namenski porabi 
sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa, z dokazili o 
izpolnitvi prevzetih obveznosti.

Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko ka-
darkoli preveri namensko porabo sredstev.

14. člen
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spošto-

vati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje 

pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali 
zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
mora izvajalec vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi.

Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka 
tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob 
naslednjem razpisu.

15. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih 

pogodbah ostanejo neporabljena oziroma društva in ostali pri-
javitelji ne realizirajo prijavljenih programov, za katere imajo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju za tekoče leto, lahko odbor 
ta sredstva s posebnim sklepom razporedi med prijavljene 
programe, projekte ali izobraževanja, ki so jih društva dejansko 
izvedla. Občina Dobje z izvajalci kulturnih programov in projek-
tov sklene aneks k pogodbi.

16. člen
Merila, ki so priloga tega pravilnika, se uporabljajo kot 

izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in 
kakovostjo dejavnosti ter z višino proračunskih sredstev za 
delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Merila so (razen za sofinanciranje strokovnega izobra-
ževanja in izpopolnjevanja kadrov ter za kulturne dejavnosti v 
osnovnih šolah) določena v točkah. Vrednost točke se izraču-
na za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine 
sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih 
programov.

17. člen
Za izvedeno izobraževanje in izpopolnjevanje kandidata 

se vlagatelju odobri in izplača največ 1/3 predloženega računa. 
Sredstva namenjena sofinanciranju izobraževanja in izpopol-
njevanja se nakažejo po predložitvi zahtevka ter dokazila o 
udeležbi in uspešno zaključenem strokovnem izobraževanju 
in izpopolnjevanju.

V primeru večjega števila predloženih vlog za sofinan-
ciranje izobraževanj in izpopolnjevanj, lahko komisija delež 
sofinanciranja ustrezno zmanjša, da se določeni znesek za 
izobraževanje in izpopolnjevanje ne preseže.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje (Uradni list RS, 
št. 31/01).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 610-0004/2016

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve 
na področju občinske gospodarske javne 
službe – obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list 
RS, št. 114/06 – UPB1) in 5. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 
je Občinski svet Občine Dobje na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 
sprejel naslednji
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S K L E P

Občinski svet Občine Dobje potrjuje nove cene storitve 
na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov v višini cene, kot je 
prikazana v Elaboratu oblikovanja cene izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga je izdelala družba 
SIMBIO d.o.o..

Potrdijo se naslednje cene:
1. Cena gospodarske javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov je 0,08703 EUR/kg, od tega je:
– Cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
– Cena storitve: 0,06111 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.
2. Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgra-

dljivih odpadkov je 0,08613 EUR/kg, od tega je:
– Cena javne infrastrukture: 0,05071 EUR/kg in
– Cena storitve: 0,03542 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 354-0007/2016
Dobje, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve 
na področju občinske gospodarske javne 
službe – odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list 
RS, št. 114/06 – UPB1) in 5. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 
je Občinski svet Občine Dobje na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 
sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Dobje potrjuje nove cene storitve 
na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu oblikovanja cene iz-
vajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki ga je izdelala družba SIMBIO d.o.o. v aprilu 
2016.

Potrdi se naslednja cena:
1. Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,06972 
EUR/kg, od tega je:

– Cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
– Cena storitve: 0,03948 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1. 7. 2016 dalje.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 354-0009/2016
Dobje, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

2010. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2) in v skladu z 10. členom Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 
št. 72/98, 101/00, 97/01, 68/03, 29/04 – odločba US, 128/04, 
100/05, 124/08) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 
6. seji dne 23. 12. 2015 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 
2016 znaša 0,000603 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.

Št. 0320-0008/2015-7
Dol pri Ljubljani, dne 27. junija 2016

Po pooblastilu župana
podžupanja

Občine Dol pri Ljubljani
Marija Zajec l.r.

GROSUPLJE

2011. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje Gospodarska 
cona Sever

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 
6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 8. seji dne 8. 6. 2016 
sprejel 

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Gospodarska cona Sever

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona 
Sever (skrajšano: Program opremljanja), ki ga je izdelala druž-
ba MATRIKA svetovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, 
številka projekta PO-006/2014-GRO.

(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in 
je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
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(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim na-
črtom za Gospodarsko cono Sever v Občini Grosuplje, ki ga 
je izdelal RC Planiranje d.o.o., Celje, pod št. 78/97-98 v sep-
tembru 1998. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejel 
Občinski svet Občine Grosuplje dne 17. marca 1999, odlok je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/99 in spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta GOSPODARSKA CONA SEVER 
(v nadaljevanju GC SEVER), ki ga je v novembru 2002 izde-
lal Razvojni center planiranje Celje pod št. 596/01. Odlok o 
sprejetju Sprememb in dopolnitev ZN je bil sprejet dne 18. 12. 
2002. Območje opremljanja, s tem programom opremljanja, 
obsega enote urejanja prostora GR245, GR239 in GR248, kot 
jih določa Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (Uradni 
list RS, št. 8/13 z dne 29. 1. 2013).

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje urejanja, katerega opremljamo s tem pro-

gramom opremljanja, obsega enote urejanja prostora GR245, 
GR239 in GR248, kot jih določa Občinski prostorski načrt 
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13 z dne 29. 1. 2013) in 
zemljišča potrebna za izvedbeno primarnih komunalnih vodov 
in navezav novih komunalnih naprav (v območju ZN Gospodar-
ska cona Sever) na obstoječe komunalne naprave.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – za meteorne in fekalne odpadne vode,
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene ko-

munalne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim 
območjem zazidalnega načrta GC SEVER. Prikazano je v 
kartografskem delu programa opremljanja, na katerem se 
zagotavlja priključevanje objektov na posamezno vrsto ko-
munalne opreme.

(2) Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema, 
je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komu-
nalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so 
tudi investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno 
opremo.

4. člen
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 45.849,00 m2

ΣT (j) = 56.332,20 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836.

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze-

mljišča (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) za določeno 
komunalno opremo na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta komunalne infrastrukture Cp Ct

Strošek izgradnje komunalne 
opreme

Izgradnja cestnega omrežja 14,87 12,10
Izgradnje javne razsvetljave 2,02 1,64
Kanalizacijsko omrežjo – sanitarno 9,76 7,95
Kanalizacijsko omrežjo – meteorno 8,93 7,27
Izgradnje vodovodnega omrežja 5,66 4,60
Izgradnja vročevodnega omrežja 8,63 7,02

Ostali stroški

Strošek priprave zemljišča 3,17 2,58
Primarna komunalna oprema 15,36 12,50
Stroški nadzora za ostale komunalne naprave v območju ZN 
(območje karejev 1-4) 0,86 0,70

Stroški odkupa nepremičnin 11,09 9,03
80,36 65,40

IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za posamezno vrsto 

komunalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada po-

samezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju

Aparcela površina parcele

Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na 
obračunskem območju za posamezno vrsto komu-
nalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 

površine objekta na obračunskem območju za posa-
mezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu ko-

munalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
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(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-
vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 
prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste 
objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.

(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko 
območje. Po tem programu se določi naslednje razmerje med 
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 
Dpi:Dti = 0,5:0,5.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan 
poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od preje-
ma odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-

cele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opre-
mo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja da-
tum 31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

10. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, na 
katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan vse 
faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s pogodbo o 
opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor nad gradnjo.

(2) Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, 
da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je 
dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo 
in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3)  Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del ko-
munalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslo-
va obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-

pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-
moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
(1) Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazi-

dalni načrt Gospodarska cona Sever (Uradni list RS, št. 61/00) 
in s tem preneha veljava Programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever, ki ga je 
izdelala Parcela, d.o.o., Ljubljana, v januarju 2000.

(2) Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za ob-
močje zazidalnega načrta “Gospodarska cona sever” – spre-
membe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 71/03) in s tem prene-
ha veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni 
načrt Gospodarka cona sever – spremembe in dopolnitve, ki ga 
je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. iz Ljubljane, Dunajska 109, 
v decembru 2002.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 40305-231/99
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2012. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 
7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega pri-
spevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 11. seji dne 8. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Pri Bambiču

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču (skraj-
šano: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA 
svetovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projek-
ta PO-001/2014-GRO.

(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in 
je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
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javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z Ureditvenim na-
črtom »Pri Bambiču« Grosuplje, katerega je izdelalo podjetje 
POPULUS, d.o.o., pod št. 133/14/98. Odlok o sprejetju zazi-
dalnega načrta je sprejel Občinski svet Občine Grosuplje dne 
20. 6. 1999, odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/99 
(skrajšano: Odlok o OPPN).

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje Ureditvenega načrta Pri Bambiču je razvidno 

iz grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v 
programu opremljanja.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– plinovod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje izvedene komunalne opreme je 

eno samo in sovpada z ureditvenim območjem Ureditvenega 

načrta »Pri Bambiču«. Prikazano je v kartografskem delu pro-
grama opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje 
objektov na posamezno vrsto komunalne opreme.

(2) Z Ureditvenim načrtom predvidena komunalna opre-
ma, je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev 
komunalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, 
izvedene so tudi investicije v izgradnjo priključkov na obsto-
ječo komunalno opremo, vključno z rekonstrukcijo Gasilske 
ulice.

4. člen
Z ureditvenim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 16.972,00 m2

ΣT (j) = 8.897,90 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836.

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemlji-

šča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
oprema na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta obračunskega stroška Cp Ct

Strošek izgradnje komunalne opreme

Izgradnja cestnega omrežja 10,07 19,21
Izgradnje kanalizacijskega omrežja 4,76 9,08
Izgradnje javne razsvetljave 1,92 3,67
Izgradnje vodovodnega omrežja 8,65 16,49

Strošek izgradnje primarne komunalne opreme 50 % stroška izgradnje Gasilke ulice 5,97 11,38

Ostali stroški

Stroški izdelave ZN 0,95 1,81
Ostali stroški 1,16 2,21
Plačilo odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča 0,23 0,44

Stroški odkupa nepremičnin 
(odkup zemljišč za cesto) 4,57 8,72

Skupaj 38,28 73,02

IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki 

pripada posamezni vrsti komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno 
vrsto komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP je seštevek izraču-

nanih zneskov delov komunalnega prispevka KPij, ki pripa-
dajo posamezni vrsti komunalne opreme na obračunskem 
območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunal-
nega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za 
vse vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 
1,0.
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(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlo-
risne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno 
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi-
ne (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,5:0,5.

8. člen
(1) Komunalni prispevek, izračunan v skladu z določili 

tega odloka, se zniža za 10 % in se v višini 90 % od celotnega 
komunalnega prispevka odmeri zavezancu.

(2) Oproščena sredstva iz prvega odstavka tega člena 
mora občina v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihod-
kov občinskega proračuna.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste ko-
munalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) V območju Pri Bambiču so stroški za izgradnjo primar-
nih komunalnih naprav upoštevani kot delež stroškov izgradnje 
Gasilske ulice, ki odpadejo na navedeno območje urejanja.

(5) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od 
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

10. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z do-
ločeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kva-
dratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka 
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum 31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

11. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dol-
žan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno 
s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti 
nadzor nad gradnjo.

(2)  Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje 
se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispe-
vek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina 

je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s 
pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3)  Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del ko-
munalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslo-
va obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-
pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-
moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep 

programa opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni načrt Pri 
Bambiču (Uradni list RS, št. 73/00) in s tem preneha veljava 
Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje 
pri Bambiču, ki ga je izdelala Parcela d.o.o., Ljubljana, v maju 
2000.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 352-60/00
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2013. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje TOC II

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vse-
bini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 6. seji 
dne 8. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje TOC II

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC II (skrajšano: 
Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA sve-
tovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta 
PO-004/2014-GRO.
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(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka 
in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski 
službi.

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim načr-
tom za Turistično-oskrbovalni center II, Grosuplje, katerega je 
izdelal TOPOS, Dolenjske Toplice d.o.o., pod št. GRO-1/97 v 
marcu 1999. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je sprejel 
Občinski svet Občine Grosuplje dne 3. marca 1999, odlok je 
bil objavljen v Uradni listu RS, št. 23/99 (skrajšano: Odlok o 
OPPN).

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje zazidalnega načrta TOC II je razvidno iz 

grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v 
programu opremljanja.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– vročevod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje je eno samo in sovpada z ure-

ditvenim območjem TOC II. Prikazano je v kartografskem delu 
programa opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje 
objektov na posamezno vrsto komunalne opreme.

(2)  Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema 
je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komunalne 
opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so tudi in-
vesticije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo.

4. člen
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 18.258,00 m2

ΣT (j) = 7.980,20 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemlji-

šča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
oprema na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta komunalne infrastrukture Cp Ct

Strošek izgradnje
komunalne opreme

Izgradnja cestnega omrežja 12,93 29,58
Izgradnja pločnika 4,49 10,26
Hortikulturna ureditev 1,35 3,09
Izgradnje kanalizacijskega omrežja 10,61 24,26
Izgradnje javne razsvetljave 2,41 5,51
Izgradnje vodovodnega omrežja 4,57 10,45
Izgradnja vročevodnega omrežja 17,56 40,18

Ostali stroški

Stroški izdelave ZN 0,77 1,77
Ostali stroški 1,98 4,52
Plačilo odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča 1,11 2,55

Stroški izgradnje primarnih komunalnih naprav 6,38 14,59
Stroški odkupa nepremičnin (odkup zemljišč za cesto) 22,28 50,98

86,43 197,75

III. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele

Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 
na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 
površine objekta na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
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(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-
vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalne-
ga prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse 
vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.

(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlo-
risne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno 
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi-
ne (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,7:0,3.

8. člen
(1) Komunalni prispevek, izračunan v skladu z določili 

tega odloka, se zniža za 10 % in se v višini 90 % od celotnega 
komunalnega prispevka odmeri zavezancu.

(2) Oproščena sredstva iz prvega odstavka tega člena 
mora občina v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihod-
kov občinskega proračuna.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste ko-
munalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od 
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

10. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-

cele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opre-
mo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
datum 31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

11. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dol-
žan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno 
s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti 
nadzor nad gradnjo.

(2) Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje 

se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispe-
vek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina 
je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s 
pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3) Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del komu-
nalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslova 
obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-
pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-
moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep pro-

grama opremljanja stavbnih zemljišč za turistično oskrbovalni 
center – TOC II (Uradni list RS, št. 14/00) in s tem preneha 
veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za turistično 
oskrbovalni center – TOC II, ki gaje izdelala Parcela d.o.o., 
Ljubljana, v novembru 1999.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 40305-66/99
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2014. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje TOC III

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 79. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 
6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 11. seji dne 8. 6. 2016 
sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za ureditveno območje TOC III

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III (skrajšano: 
Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA sve-
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tovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta 
PO-005/2014-GRO.

(2)  Program opremljanja je sestavni del tega odloka 
in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski 
službi.

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim načr-
tom za Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, katerega 
je izdelal TOPOS, Dolenjske Toplice d.o.o., pod št. ZN-4/98 
v septembru 1998. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta je 
sprejel Občinski svet Občine Grosuplje dne 23. marca 1999, 
odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/99.

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje zazidalnega načrta TOC III je razvidno iz 

grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v 
programu opremljanja.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– vročevod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene komunal-

ne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem 
TOC III. Prikazano je v kartografskem delu programa opre-
mljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na 
posamezno vrsto komunalne opreme.

(2) Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema, 
je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komunalne 
opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so tudi in-
vesticije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo.

4. člen
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 43.611,00 m2

ΣT (j) = 19.034,90 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836.

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemlji-

šča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
oprema na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta komunalne infrastrukture Cp Ct

Strošek izgradnje  
komunalne opreme

Izgradnja cestnega omrežja 10,63 24,35 
Izgradnja pločnika 1,85 4,24 
Hortikulturna ureditev 1,71 3,92 
Izgradnje kanalizacijskega omrežja 7,44 17,04 
Izgradnje javne razsvetljave 1,21 2,77 
Izgradnje vodovodnega omrežja 4,36 9,99 
Izgradnja vročevodnega omrežja 11,19 25,63 

Ostali stroški

Stroški izdelave ZN 0,53 1,21 
Ostali stroški 0,53 1,21 
Plačilo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 0,19 0,44 
Stroški izgradnje primarnih komunalnih naprav 5,97 13,67 
Stroški odkupa nepremičnin (odkup zemljišč za cesto) 7,64 17,50 

53,23 121,96 

IV. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

posamezni vrsti komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju

Aparcela površina parcele

Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 
na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlori-

sne površine objekta na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
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(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-
vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 
prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse vrste 
objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.

(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 
površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno obračunsko 
območje. Po tem programu se določi naslednje razmerje med 
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) 
Dpi:Dti = 0,5:0,5.

8. člen
(1) Komunalni prispevek, izračunan v skladu z določili tega 

odloka, se zniža za 10 % in se v višini 90 % od celotnega komu-
nalnega prispevka odmeri zavezancu.

(2) Oproščena sredstva iz prvega odstavka tega člena 
mora občina v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan 
poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od preje-
ma odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

10. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-

cele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opre-
mo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja da-
tum 31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

11. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan 
vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s po-
godbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor 
nad gradnjo.

(2)  Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje se, 

da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek 
za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina je 
dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogod-
bo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3)  Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del ko-
munalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslo-
va obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-
pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-
moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep pro-

grama opremljanja stavbnih zemljišč za turistično oskrbovalni 
center – TOC III (Uradni list RS, št. 106/99) in s tem preneha 
veljava Programu opremljanja stavbnih zemljišč za turistično 
oskrbovalni center – TOC III, ki gaje izdelala Parcela d.o.o., 
Ljubljana, v novembru 1999.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 352-111/99
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2015. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje Dvori III

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vse-
bini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 6. seji 
dne 8. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za ureditveno območje Dvori III

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori III (skrajšano: 
Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA sve-
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tovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta 
PO-002/2014-GRO.

(2)  Program opremljanja je sestavni del tega odloka 
in je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski 
službi.

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim na-
črtom za stanovanjsko območje Dvori III, katerega je izdelal 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, marca 1999. Odlok 
o sprejetju zazidalnega načrta je sprejel Občinski svet Občine 
Grosuplje dne 3. marca 1999, odlok je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 23/99 (skrajšano: Odlok o OPPN).

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje zazidalnega načrta Dvori III je razvidno iz 

grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v 
programu opremljanja.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– vročevod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje je eno samo in sovpada z ob-

močjem urejanja zazidalnega načrta Dvori III. Prikazano je v 
kartografskem delu programa opremljanja. Znotraj območja 
je zagotovljeno priključevanje objektov na posamezno vrsto 
komunalne opreme.

(2) Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema je 
v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komunalne 
opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so tudi in-
vesticije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo.

4. člen
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 19.317,00 m2

ΣT (j) = 13.458,10 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemlji-

šča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
oprema na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta komunalne infrastrukture Cp Ct

Strošek izgradnje  
komunalne opreme

Izgradnja cestnega omrežja 18,98 27,25
Hortikulturna ureditev   2,71 3,89
Izgradnje kanalizacijskega omrežja   3,66 5,25
Izgradnje javne razsvetljave   4,14 5,94
Izgradnje vodovodnega omrežja   6,10 8,75
Izgradnja vročevodnega omrežja 31,89 45,78

Ostali stroški

Stroški izdelave ZN   0,60 0,86
Ostali stroški   1,56 2,24
Plačilo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča   0,68 0,98
Stroški odkupa nepremičnin (odkup zemljišč za cesto)   4,02 5,77

74,34 106,70

III. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pri-

pada posamezni vrsti komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 par-

cele na obračunskem območju za posame-
zno vrsto komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izra-

čunu komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-

vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.
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(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalne-
ga prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse 
vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 1,0.

(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlo-
risne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno 
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi-
ne (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,5:0,5.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste ko-
munalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) V območju Dvori III so stroški za izgradnjo primarnih 
komunalnih naprav upoštevani kot delež stroškov izgradnje 
Gasilske ulice, ki odpadejo na navedeno območje urejanja.

(5) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od 
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z do-
ločeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kva-
dratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka 
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

10. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dol-
žan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno 
s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti 
nadzor nad gradnjo.

(2)  Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje 
se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispe-
vek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina 
je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s 
pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3)  Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del ko-
munalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslo-
va obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-
pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-
moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori III (Uradni list 
RS, št. 36/00) in s tem preneha veljava Programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za Dvori III, ki ga je izdelala Parcela d.o.o., 
Ljubljana, v novembru 1999.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 40305-66/99
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2016. Odlok o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za ureditveno območje Dvori IV

Občinski svet Občine Grosuplje je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vse-
bini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, 
št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena 
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) na 6. seji 
dne 8. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Dvori IV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV (skrajšano: 
Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA sve-
tovanje d.o.o., Letališka 16, 1000 Ljubljana, številka projekta 
PO-003/2014-GRO.

(2) Program opremljanja je sestavni del tega odloka in 
je vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.

(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunal-
nega prispevka za komunalno opremo in drugo gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki je zgrajena skladno z zazidalnim načr-
tom za stanovanjsko območje DVORI IV, katerega je izdelal 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, aprila 1998. Odlok o 
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sprejetju zazidalnega načrta je sprejel Občinski svet Občine 
Grosuplje dne 17. marca 1999, odlok je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 23/99 (skrajšano: Odlok o OPPN).

II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

2. člen
(1) Območje zazidalnega načrta Dvori IV je razvidno 

iz grafičnih prilog k programu opremljanja in je na vpogled v 
programu opremljanja.

(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo 
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture:

– ceste in hodniki za pešce,
– kanalizacija – meteorna in odpadna,
– javna razsvetljava,
– vodovod,
– plinovod,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.

III. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

3. člen
(1) Obračunsko območje je eno samo in sovpada z ob-

močjem urejanja zazidalnega načrta Dvori IV. Prikazano je v 
kartografskem delu programa opremljanja. Znotraj območja 

je zagotovljeno priključevanje objektov na posamezno vrsto 
komunalne opreme.

(2) Z zazidalnim načrtom predvidena komunalna oprema 
je v celoti izvedena skladno z zahtevami upravljavcev komu-
nalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora, izvedene so 
tudi investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno 
opremo.

4. člen
Z zazidalnim načrtom so določene naslednje vrednosti 

površin parcel in neto tlorisnih površin objektov, kateri se priklju-
čijo na komunalno opremo na obračunskem območju:

ΣA (j) = 23.570,00 m2

ΣT (j) = 17.165,50 m2

Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračun-

skem območju
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračun-

skem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST 
ISO 9836

5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 

vrstah komunalne opreme so na vpogled v programu opre-
mljanja.

6. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemlji-

šča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno 
oprema na obračunskem območju so:

Skupina stroška Vrsta komunalne infrastrukture Cp Ct

Strošek izgradnje komunalne opreme

Izgradnja cestnega omrežja 21,48 29,50
Izgradnja pločnika 2,34 3,21
Hortikulturna ureditev 3,92 5,38
Izgradnje kanalizacijskega omrežja 7,00 9,61
Izgradnje javne razsvetljave 4,69 6,44
Izgradnje vodovodnega omrežja 6,11 8,38
Izgradnja vročevodnega omrežja 17,43 23,93

Ostali stroški

Stroški izdelave ZN 0,60 0,82
Ostali stroški 1,53 2,10
Plačilo odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča 0,86 1,19

Stroški odkupa nepremičnin 
(odkup zemljišč za cesto) 17,26 23,70

83,21 114,26

III. NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komu-

nalne opreme izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)

(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij znesek dela komunalnega prispevka,  

ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

Atlorisna neto tlorisna površina objekta
Dt delež neto tlorisne površine objekta  

pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje
(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri za-

vezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega 
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme 
na obračunskem območju.

(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunal-
nega prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za 
vse vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša 
1,0.
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(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlo-
risne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno 
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi-
ne (Dpi in Dti) Dpi:Dti = 0,5:0,5.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-

vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, 
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi 
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste ko-
munalne opreme.

(3) Komunalni prispevek za predvideno komunalno opre-
mo odmeri pristojni upravni organ občinske uprave v skladu s 
7. členom tega odloka.

(4) Zavezancu, ki je predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnil, se odmerijo le stroški izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča. Če se komunalni prispevek 
odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od 
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z do-
ločeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kva-
dratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno ko-
munalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka 
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja".

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja 
31. 12. 2015.

VI. POGODBA O OPREMLJANJU

10. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina se 

s pogodbo o opremljanju lahko dogovorita, da bo investitor sam 
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče, 
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dol-
žan vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno 
s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti 
nadzor nad gradnjo.

(2) Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-
mljanju podrobneje določijo roki izvedbe in druge obveznosti 
glede komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor. Stroške 
izgradnje v pogodbi predvidene opreme nosi investitor. Šteje 
se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispe-
vek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Občina 
je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s 
pogodbo in je zanjo izdano uporabno dovoljenje.

(3) Pogodba o opremljanju mora vključevati tudi del komu-
nalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati iz naslova 
obstoječe komunalne opreme oziroma tiste, ki je v območju 
že zgrajena.

(4) Občina in investitor oziroma lastnik stavbnih zemljišč, 
ki so skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu in drugimi pred-
pisi namenjena splošni rabi, bosta po parcelaciji, ki bo oprav-
ljena v skladu z načrtom parcel, sklenila neposredno pogodbo 
o neodplačnem prenosu zemljišč v last in upravljanje občini. 
Obveznost investitorja se nanaša tudi na ureditev pravno pre-

moženjskih zadev v zvezi z omejitvijo lastninske pravice na 
zemljiščih, po katerih potekajo komunalni vodi in naprave.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po-

stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile 
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po 
dosedanjih predpisih.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o 

programu opremljanja stavbnih zemljišč za Dvori IV (Uradni list 
RS, št. 36/00) in s tem preneha veljava Programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za Dvori IV, ki ga je izdelala Parcela d.o.o., 
Ljubljana, v novembru 1999.

13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 40305-66/2000
Grosuplje, dne 8. junija 2016

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

IDRIJA

2017. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem 
občinskem načrtu za širitev pridobivalnega 
prostora kamnoloma Kresov grič

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 
16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 
– UPB, 107/13) je župan Občine Idrija dne 13. 6. 2016 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o podrobnem 

občinskem načrtu za širitev pridobivalnega 
prostora kamnoloma Kresov grič

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se prične postopek priprave Odloka o 
podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega pro-
stora kamnoloma Kresov grič (v nadaljevanju OPPN). Ta sklep 
podrobneje določa:

– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN;
– območje prostorskega akta;
– način pridobitve strokovnih podlag;
– roke za pripravo prostorskega akta in njegovih posa-

meznih faz;
– seznam državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Občina Idrija je v strokovnih podlagah za oskrbo Obči-
ne Idrija s kamenimi agregati evidentirala in ocenila perspektiv-
ne prostore za oskrbo občine s kamenimi agregati. Vsem tem 
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prostorom je bil v Občinskem prostorskem načrtu opredeljena 
enota urejanja prostora, kjer je dopustno izkoriščanje rudnin. 
Eden izmed teh peskokopov je tudi peskokop dolomita Kresov 
grič v bližini domačije Kosmač v Zadlogu, ki se nahaja v območ-
ju Podtisovega vrha v k.o. Zadlog. V Občinski prostorski načrt 
(Uradni list RS, št. 38/11, OPN) je umeščen kot prostorska eno-
ta EUP ČP_11_LN. Z umestitvijo peskokopa v prostorski akt je 
dejavnosti izkoriščanja rudnin omogočen razvoj. Za to enoto je 
predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta (OPPN). 
Predviden OPPN mora biti izdelan skladno z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja.

(2) Pobudo za pripravo OPPN za širitev kamnoloma Kre-
sov je podal investitor Dolomit, Janko Kosmač s.p., ki je nosilec 
rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v obstoje-
čem pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič. Namen 
pobude je širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov 
grič na območju enote urejanja prostora EUP ČP_11_LN. Po-
goji in merila (izvedbeni pogoji) za širitev kamnoloma Kresov 
grič bodo določeni s sprejetjem OPPN.

(3) Kamnolom Kresov grič se nahaja:
– na robu Krajinskega parka Zgornja Idrijca, ki je zašči-

ten z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca 
(Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14);

– na Natura območju Trnovski gozd – Nanos (SAC – 
SI3000255), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14, 21/16);

– znotraj ekološko pomembnih območij Trnovski gozd – 
Nanos (ID: 51300) in osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri (id: 80000), Uredba o ekološko pomembnih obmo-
čjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13);

– v lovišču Javornik na robu intenzivnih kmetijskih površin 
in gozda nad dolino Bele.

Sprejemljivost načrtovane rešitve, pogoji in usmeritve za 
širitev kamnoloma glede na varovana območja narave bodo 
podana v postopku priprave OPPN.

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje OPPN obsega površino EUP ČP_11_LN, ki je 
določena z OPN Občine Idrija. Usmeritve za pripravo OPPN so 
določeni v 201. členu OPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Potrebne strokovne podlage in strokovne rešitve (tudi 
tehnološki elaborat) izdela strokovna organizacija za posa-
mezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob 
upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in 
način priprave OPPN.

Investitor pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je 
izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni 
list RS, št. 40/04).

Pred pričetkom izdelave OPPN mora biti izdelan tehno-
loški elaborat, iz katerega bo razviden sistem odvzemanja 
kamna, potrebni objekti na območju kamnoloma, dostopi do 
kamnoloma in potrebna infrastruktura. Elaborat naj vsebuje 
tudi osnove za predvideno sanacijo območja po zaključenem 
izkoriščanju. V elaboratu sanacije morajo biti upoštevane 
smernice Zavoda za varstvo narave in druge smernice no-
silcev urejanja prostora. Omenjeni elaborat sanacije je lahko 
sestavni del projekta za pridobitev koncesije. Sestavni del 
elaborata sanacije naj bo tudi ureditev infotočke Geoparka 
Idrija v kamnolomu.

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, 
OPN občine Idrija, izražene investicijske namere ter morebi-
tne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev 
urejanja prostora – pridobljeno je bilo predhodno strokovno 
mnenje Zavoda za varstvo narave št. 5-II-455/5-O-16/MS z 
dne 12. 5. 2016.

Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so obstoječa do-
kumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v 
širšem območju (s podatki razpolagajo upravljavci posameznih 
infrastrukturnih objektov).

Ker se kamnolom oziroma območje širitve nahaja na 
območju Nature 2000, bo predvidoma potrebno izvesti pre-
sojo sprejemljivosti načrtovane širitve ter vse tehnične in 
druge ukrepe za zmanjšanje neugodnega vpliva na varo-
vane habitane tipe, rastline in živali ter njihove življenjske 
prostore.

Predvidena je izdelava posebnih strokovnih podlag, ki 
bodo določale predvideno rabo prostora ter prometne in infra-
strukturne rešitve.

OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen 
vnos v geoinformacijski sistem (GIS) občine.

5. člen
(roki za pripravo prostorskega akta  

in njegovih posameznih faz)
Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan po-

stopek priprave OPPN, določenega z veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).

Faza Nosilec Rok

Sklep o začetku priprave prostorskega akta, objava v Uradnem listu Občina Idrija, župan junij 2016

Priprava osnutka prostorskega akta Načrtovalec 30 dni po začetku veljavnosti 
tega sklepa

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in opredelitev pristojnega 
ministrstva o potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Načrtovalec 30 dni od prejema poziva  
za podajo smernic

Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta Načrtovalec 15 dni po prejetju smernic 
nosilcev urejanja prostora

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način  
in v svetovnem spletu

Občina Idrija 7 dni pred začetkom javne 
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občina Idrija, načrtovalec 30 dni

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času 
javne razgrnitve

Občina Idrija, načrtovalec 7 dni po zaključku javne 
razgrnitve
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Faza Nosilec Rok
Obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov Občinski svet Na prvi seji občinskega 

sveta po pripravi strokovnih 
stališč

Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov 
zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne 
razgrnitve

Občina Idrija 7 dni po sprejemu stališč  
na občinskem svetu

Priprava predloga prostorskega akta Načrtovalec 15 dni po sprejemu stališč 
do pripomb in pobud na seji 
občinskega sveta

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega 
akta

Načrtovalec 30 dni od prejema poziva  
za pridobitev mnenj

Priprava usklajenega predloga prostorskega akta Načrtovalec 7 dni po prejemu mnenj 
nosilcev urejanja prostora

Prva obravnava na občinskem svetu Občina Idrija, načrtovalec Na prvi seji občinskega 
sveta po pripravi 
usklajenega predloga

Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta 
na občinskem svetu

Občina Idrija, načrtovalec Na drugi seji občinskega 
sveta po pripravi 
usklajenega predloga

Objava odloka v Uradnem listu RS Občina Idrija

13. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pobudnik za sprejem podrobnega prostorskega akta 

za območje industrijske cone Godovič je investitor Dolomit, 
Janko Kosmač s.p. Pobudnik sam izbere načrtovalca akta, 
ki mora izpolnjevati zakonite pogoje s področja prostorskega 
načrtovanja.

Pobudnik v celoti financira pripravo podrobnega prostor-
skega načrta.

14. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0041/2016
Idrija, dne 15. junija 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

JESENICE

2018. Sklep o predčasnem prenehanju mandata 
občinskemu svetniku

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 
in spr.) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 101/15) na 14. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Jesenice je na 13. redni seji Občin-

skega sveta Občine Jesenice sprejel 333. sklep, s katerim je 
ugotovil, da je občinskemu svetniku Elvisu Vukaliću predčasno 
prenehal mandat z dnem 1. 5. 2016.

V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občin-
skega podrobnega prostorskega načrta se lahko spremenijo 
zaradi nepredvidenih okoliščin.

Po uveljavitvi načrta je le-ta na vpogled tudi na Upravni 
enoti Idrija.

12. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 

RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 
Nova Gorica

2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Du-
najska 22, 1000 Ljubljana

3. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE Tolmin, 5220 
Tolmin

4. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

5. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, 
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

6. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

8. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpi-
nova 16, 5000 Nova Gorica

9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

10. KOMUNALA d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
11. ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 

1516 Ljubljana
12. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, 

1000 Ljubljana
13. OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
V postopek priprave prostorskega akta se vključi tudi dru-

ge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta 
ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, 
ki ga obravnava izvedbeni akt.

O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah 
akta na okolje odloči tudi MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PRO-
STOR, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, z odločbo o 
potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.
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2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadome-

stni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek 
mandatne dobe Almi Rekić, rojeni 27. 5. 1981, stanujoči na 
Jesenicah, Ilirska cesta 1.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občin-

skega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 900-8/2016
Jesenice, dne 22. junija 2016

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOZJE

2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Kozje za leto 2015

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – 
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) in 
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je 
Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Kozje za leto 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za 

leto 2015.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin 

kontov naslednje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.660.339
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.754.308
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.209.110

700 davki na dohodek in dobiček 2.032.359
703 davki na premoženje 111.417
704 domači davki na blago in storitve 65.321
706 drugi davki 13

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 545.198
710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 342.862
711 takse in pristojbine 1.609
712 denarne kazni 4.693
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 drugi nedavčni prihodki 196.034

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 13.767
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 prihodki od prodaje zalog 0
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 13.767

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 prejete donacije iz domačih virov 0
731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.892.264
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 974.132
741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU 918.132

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.386.616
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.093.171
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 229.531
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 37.436
402 izdatki za blago in storitve 750.839
403 plačila domačih obresti 38.897
409 rezerve 36.468

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.152.250
410 subvencije 51.279
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 729.980
412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 77.197
413 drugi tekoči domači transferi 293.794
414 tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.113.327
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.113.327

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 27.868
430 investicijski transferi 0
431 investicijski transferi 23.000
432 investicijski transferi 4.868

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 273.724

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

IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0
752 kupnine iz naslova privatizacije 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
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 osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 0
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VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 148.052
55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 148.052
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 125.672
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –148.052
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.) –273.724

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo 48.078

3. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem 

računu proračuna za leto 2015 je 173.749,84 € in se kot saldo 
na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.

4. člen
Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni 

del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna občine za leto 2015. Sestavni del zaključnega raču-
na je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan pri-
kaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-11/03
Kozje, dne 16. junija 2016

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

2020. Pravilnik o sofinanciranju priklopa 
na toplovodno omrežje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. 
US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – 
Odl. US, 40/12 – ZUJF), Lokalnega energetskega koncepta 
Občine Kozje ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list 
RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji 
dne 16. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci in po-

goji za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud, namenjenih za 

priključitev na toplovodno omrežje na lesno biomaso in oskrbo 
s toplo vodo na območju naselja Kozje.

2. člen
Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud iz 

tega pravilnika je povečanje rabe obnovljivih virov energije 
in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter 
zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s 
tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pra-

vilniku so fizične osebe, ki so lastniki, solastniki ali upravljavci 
stanovanjskih objektov na območju naselja Kozje.

4. člen
Sredstva za priključitev na toplovodno omrežje na lesno 

biomaso in oskrbo s toplo vodo v občini se zagotavljajo iz ob-
činskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi 
občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene vi-
šine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje 
za dodelitev proračunskih sredstev.

5. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v lokal-

nem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebit-

nimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva 

porabljena
7. Rok in naslov vložitve vlog
8. Rok v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni 

o izidu
9. Kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci pridobijo 

informacije in razpisno dokumentacijo.

6. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu 

z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan.

Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele 

vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) enkrat na mesec po vr-
stnem redu prispetja. Komisija pripravi seznam upravičencev 
najkasneje v roku 7 dni od obravnave vlog in pripravi predlog 
o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo do 
porabe zagotovljenih finančnih sredstev v občinskem prora-
čunu.

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe 
sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v 
tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis nasle-
dnjega leta prednost v vrstnem redu.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri 
županu občine. Odločitev župana je dokončna.

7. člen
Višina nepovratne finančne spodbude:
– za priključitev stanovanjske hiše na toplovodno omrežje 

na lesno biomaso: 500,00 €
– za priključitev večstanovanjskega objekta: 2.000,00 €, 

vendar ne več kot 300,00 € na posamezno stanovanjsko enoto.
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8. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se 

dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami 

po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj 

vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, se vloga s sklepom 
zavrže.

9. člen
Pred vložitvijo zahtevka mora biti objekt priključen na 

toplovodno omrežje na lesno biomaso.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi 

navodili se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi nepo-
vratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravi-
cah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 
v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih 

sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.

11. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene 

stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti 
pogodbenih strank.

Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu 

sredstev iz strani občine;
– bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo 

koriščenja namenskih sredstev na terenu.

12. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obra-
čunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila 
sredstev v primerih, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-11/04
Kozje, dne 16. junija 2016

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

LJUBLJANA

2021. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 252 
Stanovanjska soseska Brdo

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Me-
stne občine Ljubljana sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 252 
Stanovanjska soseska Brdo

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska 
soseska Brdo (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo

Območje OPPN leži v jugozahodnem delu Ljubljane na 
območju Vrhovcev in obsega vzhodni del bivših glinokopov na 
delu Vrhovškega hriba. Območje se nahaja vzhodno od Poti 
Rdečega križa med Cesto na Vrhovce in Cesto na Brdo. V 
osrednjem delu je degradirano, na vzhodnem robu se zaključi 
z zelenimi površinami z visoko vegetacijo na ježi ob POT-i, na 
severovzhodnem delu je manjši bajer. Območje je večinoma 
nepozidano, teren se spušča od severa proti jugu.

Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Me-
stne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna 
razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 
92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 
in 38/16 – avtentična razlaga) (v nadaljnjem besedilu: OPN 
MOL ID) obravnavano območje obsega enoto urejanja prosto-
ra RD-466 z namensko rabo SSsv (splošne večstanovanjske 
površine), za katero je po določilih OPN MOL ID treba izdelati 
OPPN.

V območju OPPN je predvidena gradnja stanovanjske 
soseske do približno 700 stanovanj v treh funkcionalnih enotah, 
ki se prometno navezujejo na Pot Rdečega križa. Ob Poti Rde-
čega križa je predviden javni program v pritličjih stavb.

S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjske 
soseske s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih povr-
šin ter komunalne infrastrukture.

3.
Območje OPPN

Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v 
Četrtni skupnosti Rožnik.

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številka-
mi: 1270/2, 1270/5, 1270/6, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1283/5, 
1284/12, 1285/3, 1285/9, 1285/17, 1286/5, 1287/1, 1287/2, 
1287/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1288/5, 1288/6, 1288/7, 1289, 
1290/3, 1293/2, 1293/3, 1293/9, 1293/16, 1312/6, 1316/14, 
1326/4, 1326/5, 1327/2, 1328/35, 1330/1, 1330/2, 1331/1, 
1331/2, 1332/3, 1333/1, 1333/2, 1335/6, 1336/1, 1336/34, 
1336/37, 1336/38, 1336/40, 1336/41, 1336/47, 1336/77, 
1336/78, 1336/79, 1336/80, 1336/81, 1336/82, 1336/89, 
1337/13, 1337/16, 1337/17, 1394/11, 1394/14, 1395/15, 
1397/33, 1397/34, 1397/36, 1397/37, 1397/38, 1397/39, 1398, 
1399-del, 2020/9, 2020/11, 2021/3, vse v katastrski občini 
(1723) Vič.

Površina območja meri cca 7,2 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.

4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci,  
ki sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 

RS za zaščito in reševanje;
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3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;

4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ob-

močna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek 

za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področ-

je oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Po-

dročje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba 

s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljin-

ska oskrba s toplotno energijo;
14. Slovenske železnice d.d.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje;

2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek 

za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek 

za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

5.
Način pridobitve strokovne rešitve

Rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, bo prido-
bljena z javnim natečajem. Javni natečaj že poteka in bo 
zaključen oktobra 2016.

6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 
dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prosto-
ra. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po 
začetku priprave OPPN Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN dp

Pripravo OPPN financirata Stanovanjski sklad Repub-
like Slovenije in Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana, ki v ta namen skleneta pogodbo z izvajalcem, ki 
izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Ob-
veznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju 
med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.

8.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na 
spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-12/2013-58
Ljubljana, dne 16. junija 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

PIRAN

2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, 
kongresni in promocijski center Avditorij 
Portorož

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 14/15 – ZUUJFO), 135. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 17. člena 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Ob-
činski svet Občine Piran na 13. redni seji dne 31. maja 2016 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni 
in promocijski center  

Avditorij Portorož

1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, 

kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne ob-
jave Primorskih novic, št. 46/2004, Uradni list RS, št. 105/11 
– v nadaljevanju: Odlok) se v prvem odstavku črta besedilo: 
»(Uradni list RS, št. 96/02)« in nadomesti z novim besedilom: 
»(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13)«

V 1. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek z nasle-
dnjim besedilom: 

»V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in mo-
ške.«

2. člen
V 2. členu Odloka se doda novi, zadnji odstavek, ki se 

glasi:
»Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevla-

dnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske 
kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran 
in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi.«

3. člen
V 3. členu Odloka se spremeni tretji odstavek, in sicer 

tako, da se po novem glasi:
»Sedež javnega zavoda: Senčna pot 8a, 6320 Portorož
Via ombrata 8a, 6320 Portorose.«

4. člen
V 4. členu Odloka se v prvi alineji prvega odstavka za 

besedo »kulturnih« doda naslednje besedilo »in promocijskih«.
V 4. členu Odloka se v peti alineji prvega odstavka črta 

beseda »umetniških«.
V 4. členu Odloka se sedma alineja spremeni v novi, drugi 

odstavek. Črta se besedna zveza »poštnih vrednotnic«.
V 4. členu se doda novi, tretji in četrti odstavek, ki se 

glasita:
»Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, določen 

z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga potrdi 
župan.«

»Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opra-
vljajo kot javna služba ali pod enakimi pogoji in na način, ki 
velja za javno službo, ki se povezujejo z njegovim poslan-
stvom in delovanjem. Zagotavlja jasno in primerno ločevanje 
dejavnosti javne službe, pod enakimi pogoji in na način, ki 
velja za javno službo, in dejavnosti, ki ne sodijo v javno služ-
bo, vključno s preglednim in doslednim ločenim vodenjem 
računovodstva.«
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5. člen
V 5. členu Odloka se črta besede »(Uradni list RS, 

št. 2/02)«.
Na koncu člena se dodajo še sledeče dejavnosti:
»090.010 Umetniško uprizarjanje
J59. 200 Snemanje in izvajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij«.

6. člen
V 8. členu Odloka se besedilo prvega in drugega od-

stavka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Direktorja imenuje občinski svet ustanovitelja, na pod-

lagi javnega razpisa, ki ga razpisuje župan ali neposrednega 
povabila.

Po izvedenem razpisu ali neposrednemu povabilu žu-
pan zaprosi svet zavoda za mnenje o predlaganem kandi-
datu.

Svet zavoda mora podati mnenje najkasneje v roku 
30 dni, sicer se šteje, da je mnenje zavoda pozitivno.

Po pridobitvi mnenja sveta zavoda župan predlaga 
občinskemu svetu kandidata.«

7. člen
V 9. členu Odloka se prvi odstavek spremeni tako, da 

se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prej-

šnja), ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošol-
ski strokovni izobrazbi (prejšnje), ali magistrska izobrazba 
(druga bolonjska stopnja),

– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih de-
lovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,

– znanje slovenskega, italijanskega in najmanj še ene-
ga svetovnega jezika,

– vodstvene in organizacijske sposobnosti.«

8. člen
V 10. členu Odloka se v prvem odstavku pika zamenja 

z vejico in nato doda zadnja alineja, ki se glasi:
»– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljav-

nosti prejšnjega.«
Zadnji odstavek 10. člena Odloka se črta in nadomesti 

s sledečim besedilom:
»Župan uvede postopek razrešitve in o razlogih za 

razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni 
s pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.

Župan pozove tudi svet zavoda, ki mu da možnost 
podaje mnenja k predlogu za razrešitev. Če svet zavoda ne 
da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

Po pridobitvi izjasnitve direktorja in pridobitvi mnenja 
sveta zavoda oziroma poteku roka župan predlaga občin-
skemu svetu razrešitev direktorja.

V primeru, da direktor sam zahteva razrešitev, ni po-
trebna pridobitev mnenja sveta zavoda.«

9. člen
V prvem odstavku 11. člena Odloka se besedna zveza 

»Občinski svet ustanovitelja« nadomesti z besedo »Župan«
Črta se drugi odstavek 11. člena Odloka.

10. člen
V prvem odstavku 12. člena Odloka se v drugi alineji 

za vejico doda besedna zveza »po predhodnem mnenju Ob-
činskega sveta,« in v tretji alineji pred vejico doda besedna 
zveza »s finančnim načrtom,«

Zadnji odstavek 12. člena Odloka se spremeni tako, da 
se za besedo »sedme« doda beseda »desete« ter na koncu 
odstavka se pika spremeni v vejico in doda sledeče besedilo: 
»k aktom iz tretje in šeste alineje pa še župan«.

11. člen
V 13. členu Odloka se v prvem odstavku druge alineje be-

seda »lastnika nepremičnine« spremeni tako, da se nadomesti 
z besedo »ustanovitelja, to je župana«.

12. člen
14. člen Odloka se v celoti črta.

13. člen
V 15. členu Odloka se prvi odstavek spremeni tako, da 

se po novem glasi:
»Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnja-

kov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev 
imenuje občinski svet ustanovitelja,

– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti, od katerih enega predlaga Kulturniška zbornica Slo-
venije, enega pa predlaga Samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti Piran, imenuje pa ju občinski svet ustanovitelja,

– dva predstavnika delavcev zavoda, katere s tajnim 
glasovanjem izvolijo delavci zavoda.«

V drugem odstavku 15. člena Odloka se za besedo »in« 
doda beseda »so« in za besedo »mandata« črta beseda »so«.

V drugem odstavku 15. člena Odloka se doda novi, četrti 
stavek, ki se glasi: »Oseba je lahko imenovana za člana sveta 
zavoda le dvakrat zaporedoma.«

V tretjem odstavku 15. člena Odloka se drugi stavek 
nadomesti s stavkom: »Prvo konstitutivno sejo sveta skliče di-
rektor zavoda v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi 
večine članov v svet zavoda.«

V tretjem odstavku se doda novi, zadnji stavek, ki se glasi: 
»Do izvolitve predsednika opravlja njegove naloge najstarejši 
član sveta.«

Doda se novi, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik usta-

novitelja.«
Doda se novi, zadnji, peti odstavek, ki se glasi: 
»Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma 

izvoljenih večina članov sveta zavoda.«

14. člen
V Odloku se doda novi, 15.a člen, ki se glasi:
»Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni 

v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo 
vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in člani volilne 
komisije.

Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in naj-
manj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom 
o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov 
kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se 
objavi na informativni točki.

Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda 
vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in 
dva člana. Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstav-
nika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov 
kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja 
in objavi ime kandidata, ki je izvoljen v svet zavoda, ter vodi 
neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.«

Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so 
predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o 
delu sveta.

15. člen
V 16. členu Odloka se v prvem odstavku na koncu doda 

naslednji stavek: »V primeru enakega števila glasov za in proti 
je odločilen glas predsednika sveta zavoda.«

16. člen
V 18. členu Odloka se v štirinajsti alineji beseda »zadeve« 

zamenja z besedo »naloge«, pika na koncu 18. člena se spre-
meni v vejico in dodata dve novi alineji, ki se glasita:
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»– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pra-

vice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega raz-
merja.«

17. člen
V 19. členu Odloka se doda v prvem odstavku novo 

alinejo, ki se glasi:
»– ne ravna v skladu s 17. členom tega Odloka.«

18. člen
V 20. členu Odloka se v prvem stavku za besedno zve-

zo »na predlog direktorja,« doda naslednje besedilo »sveta 
zavoda ali župana«.

Zadnji odstavek 20. člena Odloka se črta.

19. člen
Doda se novi, 20.a člen, ki se glasi:
»Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha 

mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravi na-
domestne volitve.

Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik de-
lavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavo-
da. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 
15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.

Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu za-
voda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zapo-
slenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev 
v svet zavoda vodi volilna komisija.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je 
vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno 
pravilnost zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. 
Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 
15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika de-
lavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik 
delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic 
glasovala večina zaposlenih v zavodu.«

20. člen
V 21. členu Odloka se pika spremeni v vejico in doda 

sledeče besedilo: »če ni v tem odloku drugače določeno.«

21. člen
V 22. členu Odloka se v prvi alineji prvega odstavka 

številka »10« nadomesti s številko »8A« in parc. št. »1700/2« 
nadomesti s sledečim besedilom: »1700/3, 1692/7, 1692/9«.

22. člen
V 24. členu Odloka se v drugem odstavku besedo »iz-

vajanje« nadomesti z besedo »program«.
V 24. členu Odloka se doda novi, zadnji, odstavek, ki 

se glasi:
»Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja 

občinski svet oziroma župan, če ima za soglasja pooblastilo 
občinskega sveta. Občinski svet lahko s posebnim sklepom 
pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.«

23. člen
V 29. členu Odloka se v četrti alineji na koncu stavka 

pred vejico doda beseda »direktorja«.
V 29. členu Odloka se doda dve novi alineji, ki se glasita:
»– Župan daje soglasje k cenam dvoran za javno 

službo,
– Župan daje soglasje k letnemu programu dela, finanč-

nemu in kadrovskemu načrtu.«

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo tega Odloka dosedanja direktorica in dose-
danji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, 
za katerega so bili imenovani.

Št. 02200-1/2004
Piran, dne 31. maja 2016

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l’art. 3 della Legge sugli enti pubblici (Gazzetta 
Ufficiale della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 14/15 – 
ZUUJFO), l’art. 135 della Legge in materia di rispetto dell’in-
teresse pubblico nella cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, 
n. 77/07 – testo ufficiale consolidato, 56/08, 4/10, 20/11 e 
111/13) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gaz-
zetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato-2) 
il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 13ª seduta 
ordinaria, il giorno 31 maggio 2016 approva il seguente

D E C R E T O
di modifica e integrazione al Decreto sulla 

costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, 
congressuale e promozionale Avditorij  

di Portorose

Art. 1
All’art. 1 del Decreto per la costituzione dell’Ente pubblico 

Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Por-
torose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2004, 
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 105/11 – in prosieguo: Decreto) 
al primo comma è soppresso il testo “(Gazzetta ufficiale della 
RS, n. 96/02)”, ed è sostituito con un nuovo testo: “(Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 
4/10, 20/11 e 111/13)”.

All’art. 1 del Decreto è aggiunto il nuovo comma finale 
con il seguente testo: 

“Tutte le designazioni delle funzioni, non importa se ma-
schili o femminili, riportate nel Decreto al maschile, si riferisco-
no a entrambi i sessi”.

Art. 2
All’art. 2 del Decreto è aggiunto un nuovo comma finale, 

che recita: “L’Ente collabora regolarmente con tutte le istituzio-
ni pubbliche e le organizzazioni non governative nell’ambito 
dell’arte, della cultura e della cultura amatoriale, con la Comu-
nità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano e con gli 
istituti pubblici di educazione e formazione”.

Art. 3
All’art. 3 del Decreto è modificato il terzo comma, 

come segue: “Sede dell’Ente pubblico: Senčna pot 8a, 6320 
Portorož/Via ombrata 8a, 6320 Portorose”.

Art. 4
All’art. 4 del Decreto, nel primo alinea del primo comma, 

dopo la parola “culturali”, si aggiungono le seguenti parole “e 
promozionali”.

All’art. 4 del Decreto, al quinto alinea del primo comma si 
elimina la parola “d’autore”.

All’art. 4 del Decreto, il settimo alinea è modificato e 
diventa un nuovo comma. Sono soppresse le parole “bolli 
postali”.

All’art. 4 sono aggiunti un nuovo terzo e quarto comma, 
che recitano come segue:

“L’ente svolge attività in misura e secondo le modalità sta-
bilite dal programma di lavoro annuale e dal piano finanziario, 
approvato dal sindaco”.
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“L’Ente svolge anche altre attività, che non vengono svolte 
in qualità di servizio pubblico o alle stesse condizioni e moda-
lità applicabili al servizio pubblico stesso e, che si ricollegano 
alla sua missione e al suo funzionamento. Esso assicura una 
divisione chiara ed equilibrata tra le attività di servizio pubblico 
alle stesse condizioni e secondo le modalità, che si applicano 
al servizio pubblico e le attività che non rientrano nel servizio 
pubblico, e tra queste ultime la contabilità separata trasparente 
e coerente”.

Art. 5
All’Art. 5 del Decreto, sono soppresse le parole “(Gazzetta 

Ufficiale della RS, n. 2/02)”.
In fondo all’art. si aggiungono le seguenti ulteriori attività:
“090.010 Arti dello spettacolo
J59. 200 Registrazione e realizzazione di registrazioni 

sonore e musicali”.

Art. 6
All’art. 8 del Decreto, il testo del primo e del secondo 

comma è modificato come segue:
“Il direttore è nominato dal consiglio comunale del fonda-

tore, sulla base di un concorso pubblico indetto dal Sindaco o 
su invito diretto.

Esperite le procedure del concorso pubblico e/o dell’invito 
diretto, il Sindaco chiede al Consiglio dell’Ente di esprimere il 
proprio parere sul candidato proposto.

Il Consiglio dell’Ente è tenuto ad esprimere il proprio pa-
rere entro 30 giorni, in caso contrario si ritiene che l’Ente abbia 
espresso parere favorevole.

Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio dell’Ente, il Sin-
daco propone al Consiglio comunale la nomina del candidato”.

Art. 7
All’art. 9 del Decreto, il primo comma, è modificato come 

segue:
“Può essere nominato direttore il candidato che, oltre a 

soddisfare le condizioni generali, soddisfa anche le seguenti 
condizioni specifiche:

– almeno istruzione universitaria superiore (ordinamento 
precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordina-
mento precedente), o laurea magistrale – master (secondo 
ciclo di Bologna),

– almeno tre anni di esperienza lavorativa in posizioni 
manageriali/dirigenziali o in campi affini o correlati,

– conoscenza della lingua slovena e italiana e almeno di 
un’altra lingua mondiale,

– capacità manageriali e organizzative”.

Art. 8
All’art. 10 del Decreto, al primo comma il punto di fine pe-

riodo è sostituito da una virgola e poi è aggiunto l’alinea finale, 
che recita come segue:

“– se non si adotta un nuovo piano strategico entro la 
scadenza della validità di quello precedente”.

Il comma finale dell’art. 10 del Decreto è soppresso ed è 
sostituito dal seguente testo:

“Il procedimento di esonero ovvero di revoca del direttore 
è avviato dal sindaco, che informa lo stesso delle rispettive 
ragioni. Il direttore può, entro il termine di 30 giorni, in una 
dichiarazione scritta, presentare le sue posizioni nei confronti 
delle ragioni addotte per la revoca dall’incarico.

Il sindaco invita anche il Consiglio dell’Ente a esprimere 
il proprio parere nei confronti della proposta di revoca. Se il 
consiglio dell’Ente non formula nessun parere entro 30 giorni, 
si ritiene che il parere sia favorevole.

Dopo aver ottenuto la dichiarazione e/o la posizione 
chiarificatoria da parte del direttore e il parere del Consiglio 
dell’Ente, ossia scaduti i rispettivi termini, il sindaco propone al 
Consiglio Comunale la revoca del direttore.

Nel caso in cui il direttore rassegni egli stesso le di-
missioni, non è necessario richiedere il parere del Consiglio 
dell’Ente”.

Art. 9
Nel primo comma dell’art. 11 del Decreto, le parole “Con-

siglio comunale del costitutore” sono sostituite con la parola 
“Sindaco”.

È soppresso il secondo comma dell’art. 11 del Decreto.

Art. 10
Al primo comma dell’art. 12 del Decreto, al secondo ali-

nea, dopo la virgola si aggiunge il seguente testo: “dopo aver 
ottenuto il parere del Consiglio comunale” e al terzo alinea, 
prima della virgola è aggiunta la frase “con il piano finanziario”,

L’ultimo comma dell’art. 12 del Decreto è modificato in 
modo che dopo la parola “settima” è inserita la parola “decima” 
e il punto alla fine del comma è sostituito dalla virgola e dal 
seguente testo: “mentre agli atti, di cui al terzo e sesto alinea 
il consenso deve essere fornito anche da parte del Sindaco”.

Art. 11
All’art. 13 del Decreto, al secondo alinea del primo com-

ma le parole “del proprietario degli immobili” sono sostituite con 
le seguenti: “del fondatore ovvero del Sindaco”.

Art. 12
L’art. 14 del Decreto è interamente soppresso.

Art. 13
All’art. 15 del Decreto, il primo comma è modificato come 

segue:
“Il Consiglio dell’Ente è composto da sette membri, vale 

a dire:
– Tre rappresentanti del fondatore, selezionati e nominati 

fra gli esperti nell’ambito lavorativo dell’ente pubblico, del set-
tore finanze e affari legali, che saranno nominati dal Consiglio 
comunale del fondatore.

– Due rappresentanti degli utenti ovvero del pubblico 
interessato, uno dei quali è proposto dalla Camera slovena 
per la cultura e l’altro da parte della Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno nominati dal 
Consiglio comunale del fondatore.

– Due rappresentanti dei lavoratori dell’ente, che saranno 
eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi dell’ente”.

Al secondo comma dell’art. 15 del Decreto (nella versione 
slovena), dopo la parola “in” si aggiunge la parola “so” e dopo 
la parola “mandata” si cancella la parola “so”.

Al secondo comma dell’art. 15 del Decreto è aggiunta una 
nuova quarta frase, che recita: “Un soggetto può essere nomina-
to membro del Consiglio dell’Ente solo per due volte di seguito”.

Al terzo comma dell’art. 15 del Decreto, la seconda frase 
è sostituita dalla seguente frase: “La prima sessione costitutiva 
del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni 
dopo la nomina o dopo l’elezione della maggioranza dei mem-
bri del Consiglio dell’Ente”.

Al terzo comma si aggiunge una nuova frase finale, che 
recita: “Fino all’elezione del Presidente, il membro più anziano 
del Consiglio svolge i suoi compiti”.

È aggiunto un nuovo quarto comma, che recita: 
“Può fare da presidente del Consiglio dell’Ente sono chi 

funge da rappresentante del fondatore”.
È infine aggiunto un nuovo quinto comma, che recita: 
“Il Consiglio dell’Ente si considera stabilmente costituito 

quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri 
del Consiglio stesso”.

Art. 14
Al Decreto è aggiunto un nuovo articolo 15a, che recita: 
“Il rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente 

è eletto dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto 
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a votare ed essere eletti, spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, 
sempre che non ricoprano la posizione di direttore dell’istituto 
o di membri della commissione elettorale. 

Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni al 
massimo 90 e al minimo 60 giorni prima della scadenza del 
mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle 
elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle pro-
poste di candidature e la nomina della commissione elettorale. 
La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo o 
bacheca informativa.

Il procedimento di elezione del rappresentante dei lavora-
tori nel Consiglio dell’Ente è diretto da una commissione elet-
torale, composta dal presidente e da due membri. La Commis-
sione elettorale è responsabile della correttezza delle elezioni 
del rappresentante nel Consiglio dell’Ente, prende atto della 
completezza delle proposte di candidature, stabilisce l’elenco 
dei votanti, rileva l’esito della votazione e pubblica il nome del 
candidato, che viene eletto nel Consiglio dell’Ente, svolge al-
tresì le operazioni elettorali relative alle elezioni”.

Le modalità di elezione e di revoca dei membri del Con-
siglio, rappresentanti dei dipendenti dell’Ente sono stabilite dal 
Regolamento dell’Ente.

Art. 15
All’art. 16 del Decreto, alla fine del primo comma si 

aggiunge la seguente frase: “In caso di parità di voti favore-
voli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio 
dell’Ente”.

Art. 16
All’art. 18 del Decreto, al quattordicesimo alinea è sop-

pressa la parola “attività” ed è sostituita con la parola “compiti”, 
al posto del punto alla fine dell’art. 18 è inserita una virgola e 
sono aggiunti due nuovi alinea, come segue:

“– dare il suo consenso alla relazione annuale dell’isti-
tuzione,

– decidere in merito ai ricorsi presentati dai dipendenti, 
che riguardano i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti 
dal rapporto di lavoro”.

Art. 17
All’art. 19 del Decreto, al primo comma è aggiunto un 

nuovo alinea che recita come segue:
“– se non agisce in conformità all’art. 17 del presente 

Decreto”.

Art. 18
All’art. 20 del Decreto, nella prima frase, dopo le parole 

“su proposta del direttore”, si aggiunge il seguente testo “del 
Consiglio dell’Ente o del Sindaco”. 

Il comma finale dell’art. 20 del Decreto è soppresso.

Art. 19
È aggiunto un nuovo articolo 20a, che recita:
“Se il rappresentante nel consiglio dell’Istituto cessa 

dall’incarico anzitempo, prima della scadenza del mandato 
del Consiglio dell’Ente, vengono indette elezioni suppletive. 
Alle elezioni suppletive viene eletto il nuovo rappresentante 
dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente, per la durata restante 
del mandato del Consiglio. Il Consiglio dell’Ente è tenuto a 
convocare le elezioni suppletive entro e non oltre i 15 giorni 
successivi alla constatazione della cessazione del mandato. La 
procedura di revoca del rappresentante nel Consiglio dell’Ente 
è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti 
dell’Ente. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei 
lavoratori nel Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione 
elettorale. La richiesta di revoca deve indicare le ragioni per 
la revoca, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori 
proponenti la stessa.

La richiesta di revoca deve essere presentata alla com-
missione elettorale, che ha condotto le elezioni. La Commis-

sione elettorale verifica la correttezza formale della domanda, 
senza esprimere nessun giudizio sulle ragioni della revoca. Se 
la richiesta per la revoca non viene respinta, la Commissione 
elettorale, entro 15 giorni, indice il voto sulla revoca del rappre-
sentante dei lavoratori nel consiglio dell’istituto e determinare il 
giorno del voto. Un rappresentante dei lavoratori del consiglio 
dell’istituzione viene estromesso dalla sua funzione, se si ottie-
ne il voto della maggioranza dei dipendenti dell’istituto”.

Art. 20
All’art. 21 del Decreto, il punto si trasforma in una virgola 

e si aggiunge il seguente testo: “se nel presente Decreto non 
è diversamente stabilito”.

Art. 21
All’art. 22 del Decreto, al primo alinea del primo comma, 

il numero “10” è sostituito con il numero “8A” e il numero di 
particella catastale “1700/2” è sostituito con quanto segue: 
“1700/3, 1692/7, 1692/9”.

Art. 22
All’art. 24 del Decreto, al secondo comma, il termine “l’e-

spletamento” è sostituito con il termine “il programma”.
All’art. 24 del Decreto è aggiunto un nuovo comma finale, 

che recita:
“Tutti i consensi di cui nel presente Decreto sono emessi 

a nome del fondatore da parte del Consiglio comunale, ovvero 
del Sindaco, se lo stesso dispone dell’autorizzazione del Con-
siglio comunale. Il Consiglio comunale può, mediante delibera 
speciale autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù 
del presente articolo”.

Art. 23
All’art. 29 del Decreto, al quarto alinea, alla fine della 

frase, prima della virgola deve essere aggiunta la parola “di-
rettore”.

All’art. 29 del Decreto sono aggiunti due nuovi alinea 
come segue:

“– il sindaco formula il suo consenso al tariffario per l’af-
fitto delle sale, nell’ambito del servizio pubblico,

– il sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro 
annuale, al piano finanziario e al piano delle risorse umane”.

Art. 24
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

Con l’entrata in vigore del presente Decreto il direttore e 
i membri del Consiglio dell’Ente attualmente in carica prose-
guono con la propria attività fino alla scadenza del termine per 
il quale sono stati nominati.

N. 02200-1/2004
Pirano, 31 maggio 2016

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PREBOLD

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta 
Občine Prebold

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena Statuta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) in 16. člena 
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Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 15. redni 
seji dne 9. 6. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin 

in samostojnih svetnikov Občinskega sveta 
Občine Prebold

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetni-

ških skupin in samostojnih svetnikov v zvezi z višino in uporabo 
finančnih sredstev za njihovo delo, ki jih v proračunu zagotavlja 
Občina Prebold.

2. člen
(1) Svetniško skupino sestavljata dva ali več članov Ob-

činskega sveta Občine Prebold. Vsak član občinskega sveta je 
lahko član le ene svetniške skupine.

(2) V primeru, da občinski svetnik ne vstopi v nobeno 
svetniško skupino, mu pripadajo finančna sredstva kot samo-
stojnemu svetniku.

(3) Svetniška skupina določi svojega vodjo. Vodja svetni-
ške skupine po ustanovitvi pisno obvesti župana o ustanovitvi 
svetniške skupine in mu predloži seznam članov svetniške 
skupine z njihovimi podpisi in navedbo vodje svetniške skupine.

3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sred-

stvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospo-
dar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.

4. člen
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov v proračunu Občine 
Prebold za posamezno proračunsko leto. V proračunu Občine 
Prebold se v obrazložitvi ustrezne proračunske postavke določi 
letni znesek sredstev, ki pripada posameznemu svetniku. Sve-
tniški skupini pripada letni znesek za posameznega svetnika 
pomnožen s številom svetnikov v svetniški skupini.

5. člen
V primeru, da iz svetniške skupine izstopi član občinske-

ga sveta, se tej svetniški skupini finančna sredstva zmanjšajo 
za ustrezen odstotek, svetniški skupini, v katero pa je član 
občinskega sveta vstopil, pa se za ta odstotek zvišajo. Pri 
tem se preračuna letni znesek glede na število mesecev v 
letu, v katerih je bil svetnik član svetniške skupine. Sredstva 
se prerazporedijo od prvega dne naslednjega meseca od dne, 
ko občinska uprava prejme pisno obvestilo, ki ga podpiše 
občinski svetnik, ki je zamenjal svetniško skupino ali postal 
samostojni svetnik.

6. člen
Sredstva, ki svetniškim skupinam in samostojnim svetni-

kom pripadajo iz proračuna Občine Prebold za njihovo delo, se 
lahko uporabljajo za naslednje namene:

– plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom,
– naročnine za dnevni in periodični tisk,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo poštnih storitev,
– plačilo potnih stroškov svetnikov,
– plačilo raziskav javnega mnenja,
– nakup strokovne literature povezane z delom občin-

skega sveta,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– drugi splošni material in storitve povezan z delom ob-

činskega sveta,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti,

– plačilo reprezentančnih stroškov (stroški pogostitve na 
sestankih, stroški ob delovnih obiskih, protokolarnih in podob-
nih dogodkih),

– plačilo stroškov organizacije stikov z občani (javne 
tribune, okrogle mize ...) in

– plačilo najema prostorov za izvajanje aktivnosti svetni-
ške skupine.

7. člen
(1) Naročila povezana s porabo sredstev po tem pravilni-

ku izvaja občinska uprava Občine Prebold, ki vodi tudi evidenco 
porabe sredstev za svetniške skupine in samostojne svetnike.

(2) Za potrebe porabe sredstev za svetniške skupine in 
samostojne svetnike izvede naročilo občinska uprava na podla-
gi predloga za izdajo naročilnice, ki ga pripravi in podpiše vodja 
svetniške skupine ali samostojni svetnik. Predlog za izdajo 
naročilnice se pripravi ob smiselnem upoštevanju predpisov s 
področja javnega naročanja in internih pravil Občine Prebold, 
ki urejajo področje oddajanja javnih naročil pod vrednostnimi 
pragovi, ki so določeni v predpisih o javnem naročanju.

(3) Predlog za izdajo naročilnice vsebuje naslednje ob-
vezne sestavine:

– naziv svetniške skupine ali ime in priimek samostojnega 
svetnika,

– proračunsko postavko in konto s katere bo izvedeno 
plačilo,

– predmet naročila,
– obrazložitev namena naročila, ki mora biti neposredno 

povezano z delom občinskega sveta,
– naziv, naslov, kontaktne podatke in davčno številko 

izbranega ponudnika ter
– podatke o morebitnem zbiranju ponudb v skladu z 

internimi navodili občine in v prilogi morebitne konkurenčne 
ponudbe.

(4) Tudi za druge oblike naročil (pogodbe, avtorske pogod-
be in podobno) se pripravi predlog za naročilo ob smiselni upo-
rabi določil prejšnjega odstavka. V primeru predloga za sklenitev 
pogodbe, mora biti predlogu priložena tudi ustrezna pogodba.

(5) Po prejemu popolnega predloga za izdajo naročilnice 
občinska uprava najkasneje v petih delovnih dneh izvede na-
ročilo. Naročilnico ali pogodbo podpiše pristojna oseba občine. 
Najkasneje v 10 dneh po izvedenem naročilu vodja svetniške 
skupine ali samostojni poslanec dostavi občinski upravi dobav-
nico ali poročilo o opravljeni storitve, ki sta podlaga za plačilo 
računa za naročilo. Če uprava ne prejme zahtevanih dokazil, 
lahko zavrne plačilo računa.

(6) Evidenco o porabi sredstev za delovanje svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava. Evi-
denca se vodi v pisni ali elektronski obliki, obsega pa predlog 
za izdajo naročilnice, naročilnico ali pogodbo, dobavnico ali 
poročilo o opravljeni storitvi in račun. Navedeni dokumenti se 
hranijo v arhivu Občine Prebold. Rok hranjenja je enak, kot je 
predpisan za računovodske dokumente.

8. člen
(1) Račun za naročilo za tekoče proračunsko leto mora 

izdan najkasneje do 30. novembra tekočega leta v obliki e-ra-
čuna. Neporabljena sredstva iz tekočega leta se ne prenašajo 
v naslednje proračunsko leto.

(2) Poraba sredstev za namene iz 6. člena tega pravilnika 
je mogoča samo do višine razpoložljivih sredstev, določenih v 
proračunu občine za posamezno leto in samo za dejavnost 
svetniških skupin v povezavi z njihovimi nalogami v občinskem 
svetu. Pravica do uporabe sredstev na podlagi tega pravilnika 
preneha s potekom proračunskega leta oziroma z dnem pre-
nehanja mandata občinskega svetnika.

9. člen
Če svetniška skupina oziroma samostojni svetnik bla-

ga oziroma storitev ne uporabi za namene, določene s tem 
pravilnikom, so samostojni svetniki in člani svetniških skupin 
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odgovorni za nastalo škodo občini. V primeru nenamenske 
porabe morajo samostojni svetniki ali člani svetniških skupi v 
proračun občine vrniti nezakonito porabljen znesek skupaj z 
zakonitimi obrestmi. Člani svetniških skupin vrnejo sredstva 
v enakih deležih za vsakega člana svetniške skupine.

10. člen
Svetniška skupina oziroma samostojni svetnik sta dol-

žna omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena tega 
pravilnika nadzornemu odboru Občine Prebold in občinski 
upravi.

11. člen
(1) Osnovna sredstva, kupljena za potrebe svetniških sku-

pin ali samostojnih svetnikov so last Občine Prebold. Svetniške 
skupine ali samostojni svetniki osnovna sredstva prejmejo v 
uporabo na reverz in jih morajo po preteku mandata vrniti ali 
odkupiti po tržni vrednosti.

(2) Vodja svetniške skupine ali samostojni član ob-
činskega sveta prevzame osnovno sredstvo s podpisom 
reverza. Z osnovnimi sredstvi morajo ravnati kot skrbni go-
spodarji. So materialno odgovorni za izgubo ali nezakonito 
posojanje osnovnega sredstva. V primeru poškodovanja 
osnovnega sredstva zaradi malomarnosti so dolžni sami kriti 
stroške popravila.

(3) Osnovna sredstva, ki so bila kupljena za potrebe 
določene svetniške skupine ali samostojnega svetnika, lahko 
v novem mandatu prevzame svetniška skupina iste stranke ali 
liste ali svetniška skupina, v kateri deluje večina istih svetnikov, 
kot v preteklem mandatu, ali samostojni svetnik, ki je ponovno 
izvoljen. V primeru, da se osnovna sredstva po koncu mandata 
ne odkupijo ali da svetniška skupina ne ustreza navedenim 
pogojem, ali da samostojni svetnik ni ponovno izvoljen, lahko 
občinska uprava da sredstva v uporabo drugim svetniškim 
skupinam ali samostojnim svetnikov ali jih uporabi za druge 
namene.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 27/04).

13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2016
Prebold, dne 9. junija 2016

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

SODRAŽICA

2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Sodražica (OPN S 07) – 1

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 
15. člena Statuta Občine Sodražice (Uradni list RS, št. 32/11) 

je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 15. 6. 
2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Sodražica (OPN S 07) – 1

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/11, 
50/14, 32/15).

2. člen
Spremeni se 103. člen, tako da se glasi:

»

So 33.ppn / PC ppn / Gradnja poslovno 
obrtnih objektov 08

So 42.zdz Jarek – 
ločnica ZD / / / Gradnja poslovno 

obrtnih objektov 08

«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 15. junija 2016

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

STRAŽA

2025. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju 
Občine Straža

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13); v na-
daljnjem besedilu: ZVKD-1) in 15. člena Statuta Straža (Uradni 
list RS, št. 7/07, 28/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža 
na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine Straža

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Straža posamezne enote kul-

turne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega 
pomena.

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, 
varstvene režime in vplivna območja.

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA

2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem 

besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
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Sakralni stavbni spomeniki
Zap. št. EŠD Ime spomenika

1. 2631 Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih
2. 2162 Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja
3. 2630 Straža pri Novem mestu – Cerkev sv. Tomaža
4. 2629 Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba
5. 2163 Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina
6. 30322 Zalog pri Prečni – Mavzolej družine Jelovšek pl. Fichtenau 

Spominski objekti in kraji
Zap. št. EŠD Ime spomenika

7. 4200 Drganja sela – Grob s spomenikom NOB
8. 4233 Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži
9. 4232 Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži

10. 22450 Straža pri Novem mestu – Stebrno znamenje v Straški gori
11. 4241 Vavta vas – Grobišče s spomenikom NOB
12. 9751 Vavta vas – Spomenik talcem
13. 28714 Zalog pri Prečni – Lokacija dvorca Brajtenav

pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena 
z zakonom).

Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kul-
turnega spomenika (cerkve), kulturno-varstveno soglasje za 
izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

4. člen
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali upora-

bo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili 
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je pred-
vsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih 
delov najdišč:

– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti 
za gradnjo.

Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo 
tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.

Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje 

njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, 
vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v 
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),

– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega 
zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

II. VARSTVENI REŽIMI

3. člen
(splošni varstveni režimi)

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spo-
menike

– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je upora-
be spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča 
izgube njegovih kulturnih lastnosti,

– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim 
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne 
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje 
generacije,

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene spomenika,

– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika 
ter njegove materialne substance,

– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak 
spomenik posebej, pod točko A-6),

– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno 
ohranjajo njegove varovane vrednote,

– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju 
njegove posebne narave in družbenega pomena,

– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali 
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali 
vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 
potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kul-
turnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Splošni varstveni režim za vplivno območje:
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in domi-

nantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, zna-

čilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojav-

nost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno 
substanco,

– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic 
in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in 
prostora,

– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 
29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pri-
stojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost 
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– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-
vljenih stavbah),

– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za 

varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-

meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj 
avtentično stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 

če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-

stavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-

tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne 
moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega 
spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje 
redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih 

vrednot kot so:

– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino 

in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in 

svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za 

varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-

meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma av-
tentičnejše stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če 

ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistve-
no prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,

– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,

– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-
stavitve.

III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

5. člen
(Sakralni stavbni spomeniki)

Zap. št.: 1
Ime: Drganja sela – Cerkev Marije Tolažnice žalostnih
EŠD: 2631

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Drganja sela
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelne številke: *148

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelne številke: *148, 2170/3, 2170/6, 2170/8, 2172/3, 2181/3, 2181/5, 2183/3, 2224/5, 2224/7, 3143/17, 3143/18, 

3143/19, 3143/6, 3143/8, 2170/5 – del (pretežni del parcele, razen ceste), 2224/8 – del (južna po-
lovica parcele, razen ceste), 3165/1 – del (90 m ceste ob pokopališču)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega v naselju.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, 

kamniti okviri oken, stebriči lope …).
– Fragmenti dekorativne poslikave z letnico leta 1666 na južni zunanjščini ladje in v njeni notranjosti ter oba posvetilna križa 

v ostenju slavoloka.
– Vsi štukaturno izvedeni medaljoni in štirilisti v notranjosti cerkve, ki so v stenah vtisnjeni v omet.
– Vsa baročna oltarna oprema (oltarni nastavki, tabernakelj, kipi, slike …) iz prve polovice 18. stoletja.
– Križani v zakristiji iz prve polovice 18. stoletja.
– Podobe križevega pota iz prve polovice 19. stoletja, delo slikarja Postla.
– Zvonova iz leta 1749 in 1834, vlita v Samassovi livarni v Ljubljani.
– Prvotni urni mehanizem iz prve polovice 18. stoletja.
– Pokopališki zid s portalom.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli 

obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja 
občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Ohranja se stara lipa pri hiši št. 2, ki sooblikuje prostorsko podobo cerkve 

in vasi.
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Zap. št.: 2
Ime: Straža pri Novem mestu – Cerkev Marijinega vnebovzetja
EŠD: 2162

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Straža
Katastrska občina: Prečna
Parcelna številka: 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2594/1 – del (stopnišče na južni strani)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Prečna
Parcelne številke: 2593, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 2595, 2596/3, 2659 – del (južni del parcele nad cerkvijo), 

2660/6 – del (južna polovica parcele nad cerkvijo), 3140/2 – del (pot okoli cerkve in bližnjih hiš), 
3143/1 – del (70 m osrednje ulice ob domačiji in cerkvi)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (oba 

portala, okviri oken, stopnice, stebriči lope …).
– Vsa baročna iluzionistična poslikava na stenah in v kupoli ladje ter freska Staneta Kregarja iz leta 1969 nad glavnim vhodom.
– Vsa oltarna baročna oprema (oltarni menzi, oltarna nastavka in antependija, tabernakelj, kipi, slike), svečniki in prižnica 

(kipi, leca, baldahin, stopnice z ograjo).
– Votivne podobe iz let 1765, 1774 in 1875.
– Zakristijska omara in njej pripadajoča oprema.
– Opečni tlak v empori, izdelek Faleskinijeve opekarske delavnice.
– Grobnica pod tlaki ladje z nagrobno ploščo in skeleti z vsemi dodatki v njej.
– Zvon iz leta 1723, izdelek livarne Konrada Schneiderja.
– Kamnit pokopališki zid s stopniščem.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli 

obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja 
občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 3
Ime: Straža pri Novem mestu – Cerkev sv. Tomaža
EŠD: 2630

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Straža
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelna številka: 12/4, 12/5

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelne številke: 12/2, 12/4, 12/5, 12/6, 12/8, 12/10, 13/4, 893/9, 2196/6, 12/1 – del (severovzhodna tretjina), 13/1 

– del (severovzhodna polovica), 856/7 – del (spodnja polovica), 859/3 – del (spodnja tretjina), 860 
– del (spodnji del), 863 – del (spodnji del), 864/1 – del (spodnja polovica), 868 – del (spodnja če-
trtina), 871/1 – del (spodnja četrtina), 872/1 – del (spodnja šestina), 882/13 – del (zahodna špica), 
2191/7 – del (90 m poti severno ob cerkvi), 2195 – del (južna špica), 2196/4 – del (večina južne 
dostopne ceste)

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe. Za izvajanje redne pokopališke 

dejavnosti kulturnovarstveno soglasje ni potrebno.
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli 

obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja 
občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
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Zap. št.: 4
Ime: Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba
EŠD: 2629

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Vavta vas
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelna številka: 630/6 – del (območje starega pokopališča – brez južne špice)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelne številke: *32/2, 628/5, 628/6, 628/7, 630/2, 630/6, 630/7, 631/1, 631/4, 631/7, 631/10, 634/5, 634/6, 654/5, 

922/1, 922/2, 925, 928/1, 928/2, 931/2, 931/3, 931/6, 931/7, 3164/3, 3164/4, 3165/2, 923 – del (južni 
dve tretjini), 3164/5 – del (južnih 85 m poti ob župnišču in cerkvi)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju kot višinske dominante.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali, 

okviri oken, originalen tlak pod obstoječima v notranjosti cerkve …).
– Oltarne slike in naslikana iluzionistična arhitektura oltarjev, delo Franza S. viteza Kurz Thurn in Goldenstein iz leta 1855.
– Slika Kristusa sejalca iz nekdanje prižnice ter sliki Brezmadežno srce Marijino in Presveto srce Jezusovo, delo Franza 

S. viteza Kurz Thurn in Goldenstein iz let 1856–1857.
– Tabernakelj glavnem oltarju, za katerega je načrte napravil arhitekt Slavko Pengov leta 1935. Varuje se tudi vsa njemu 

pripadajoča sočasna oprema (svečniki, lestenca za večno luč ipd.) iz 30-tih let 20. stoletja.
– Podobe Križevega pota in njihovi leseni okvirji iz leta 1862.
– Orgle, izdelek orglarja Ivana Milavca iz leta 1908.
– Leseni krili glavnih vrat z reliefom sv. Trojice in vrat v zakristijo z reliefom prizora iz Kristusovega pasijona, delo kiparja 

Staneta Jarma iz 90-tih let 20. stoletja.
– Spominska obeležja in starejši nagrobniki, ki so ohranjeni na pokopališču.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli 

obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja 
občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 5
Ime: Zalog pri Prečni – Cerkev sv. Martina
EŠD: 2163

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Zalog
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelni številki: 1573/3

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelne številke: 1541/3, 1541/4, 1558/4, 1562/1, 1562/2, 1565, 1567, 1570/1, 1570/2, 1573/2, 1573/3, 1573/4, 

1573/5, 1573/6, 1577, 2213/4, 2214 – del (vse, razen severnih 40 m poti), 2213/3 – del (vzhodnih 
15 m poti), 1558/2 – del (vzhodna polovica parcele)

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju kot višinska dominanta.
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portala, 

okviri oken, stebriči, pokrivne plošče in tlak v vhodni lopi, stopnice pred vhodom v zakristijo in stopnice v prezbiterij, kropilnika).
– Srednjeveška poslikava na južni steni ladje in vsa baročna poslikava cerkvene notranjosti.
– Baročen opečni tlak v ladji in prezbiteriju.
– Grobnici Jakoba de Portico in njegove soproge Eve Elizabete pl. Staudoch iz leta 1676 v ladji ter Frančiška Jurija de Portico 

in njegove soproge Eve Elizabete roj. pl. Erberg iz leta 1700 v prezbiteriju.
– Vsa baročna oltarna oprema iz konca 17. in prve četrtine 18. stoletja (menze, oltarni nastavki, tabernakelj, kanonske tablice, 

kipi, slike, antependij, svečniki).
– Oltar proti ljudstvu in ambon, izdelek kiparja Staneta Jarma iz leta 1992.
– Podobe križevega pota iz prve polovice 19. stoletja, sliki Marija Dobrega sveta in sv. Janez Nepomuka ter njuna okvirja.
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– Rezbarjena krila vrat glavnega vhoda, vratca zakramentalnih niš v prezbiteriju ter njihovo okovje in klop (klečalnik) iz 
17. stoletja, ter obe korni klopi iz 18. stoletja.

– Lesen pevski kor (pôd, ograja, stopnice).
– Prosto stoječ kropilni kamen.
– Zakristijska omara in njej pripadajoča oprema.
– Veliki in srednji železni zvon iz porušene cerkve v Komarni vasi pri Črmošnjicah, mali bronasti zvon z letnico 1886 iz livarne 

Alberta Samasse in počen bronasti zvonček z letnico 1645.
– Jelovškov mavzolej.
– Kamnit pokopališki zid.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Premičnine, ki se razglašajo skupaj s spomenikom, še niso vpisane v inventarno knjigo. Z aktom o razglasitvi se opredeli 

obveznost izdelave inventarne knjige premičnin, ki so sestavni del spomenika, in sicer najkasneje do konca mandatnega obdobja 
občinskega sveta, ki sprejme odlok o razglasitvi (leto 2018).

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.

Zap. št.: 6
Ime: Zalog pri Prečni – Mavzolej družine Jelovšek pl. Fichtenau
EŠD: 30322

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Zalog
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelna številka: 1573/3 – del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Zalog pri Prečni – Cerkev sv. 

Martina (EŠD 2163).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru in njegova lega kot ene od višinskih dominant.
– Arhitekturna zasnova kapele in originalna stavbna substanca (opeka, kamen, apneni ometi).
– Klasicistično oblikovan portal (lesena krila vrat, okovje, kljuke) z grbom družine Jelovšek pl. Fichtenau.
– Grobnica v notranjosti in vse grobne plošče, vzidane na stenah mavzoleja.
– Kamnit tlak v notranjosti in zidana oltarna menza.
– Dekorativna ornamentalna poslikava iz sredine 19. stoletja na stenah in oboku mavzoleja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.

6. člen
(spominski objekti in kraji)

Zap. št.: 7
Ime: Drganja sela – Grob s spomenikom NOB
EŠD: 4200

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Drganja sela
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelna številka: *148 – del (del parcele levo od vhodnih vrat, omejen z robniki in pokopališkim zidom)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Drganja sela – Cerkev Marije 

Tolažnice žalostnih (EŠD 2631).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 8
Ime: Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Dolenji Straži
EŠD: 4233



Uradni list Republike Slovenije Št. 46 / 30. 6. 2016 / Stran 6807 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA

Naselje: Straža pri Novem mestu

Katastrska občina: Prečna

Parcelna številka: 2594/4

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Straža pri Novem mestu – 

Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2162).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 9

Ime: Straža pri Novem mestu – Grob s spomenikom NOB v Gorenji Straži
EŠD: 4232

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA

Naselje: Straža pri Novem mestu

Katastrska občina: Gorenja Straža

Parcelna številka: 12/5 – del (del parcele na severni strani cerkve, na kateri stoji spomenik)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Straža pri Novem mestu – 

Cerkev sv. Tomaža (EŠD 2630).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 10

Ime: Straža pri Novem mestu – Stebrno znamenje na Straški gori
EŠD: 22450

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA

Naselje: Straža

Katastrska občina: Gorenja Straža

Parcelna številka: 632/2 – del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA

Katastrska občina: Gorenja Straža

Parcelne številke: 632/2

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Pojavnost spomenika v prostoru.
– Tlorisna in arhitekturna zasnova ter originalna substanca spomenika.
– Lokacija.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstveni režim za spominske objekte in kraje.

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.



Stran 6808 / Št. 46 / 30. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.: 11
Ime: Vavta vas – Grobišče s spomenikom NOB
EŠD: 4241

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Vavta vas
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelna številka: 630/6 – del (severovzhodni kot starega pokopališča)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj območja kulturnega spomenika Vavta vas – Cerkev sv. Jakoba 

(EŠD 2629).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 12
Ime: Vavta vas – Spomenik talcem
EŠD: 9751

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Vavta vas
Katastrska občina: Jurka vas
Parcelna številka: 630/6 – del (del parcele na levi strani vhodnih vrat na pokopališče)

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Enota nima določenega vplivnega območja. Nahaja se znotraj vplivnega območja kulturnega spomenika Vavta vas – Cerkev 

sv. Jakoba (EŠD 2629).

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Avtentičnost lokacije.
– Fizična pojavnost objekta.
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Zap. št.: 13
Ime: Zalog pri Prečni – Lokacija dvorca Brajtenav
EŠD: 28714

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA
Naselje: Zalog
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelne številke: 1625/8, 1631/1 – del

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenja Straža
Parcelne številke: 1625/3, 1625/4, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1631/1, 1631/2, 1631/4, 1631/5, 

1631/6, 1633/2 – del, 2215/2 – del

VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča.
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter varstveni 

režim za arheologijo.
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7. člen
(grafični del odloka)

(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na ze-
mljiško katastrskih prikazih različnih meril (od 1:1000 do 1:10 000) 
vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, 
ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (dalje 
RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva 
prikaz v Odloku. Sestavni del Odloka so tudi opisi posameznih 
spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vre-
dnotenjem.

(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledna karta spomenikov v M 1:50 000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših 

sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnej-

ših sestavin ter vrednotenjem
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP 

v M od 1:1000 do 1:10 000
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, 

območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen zemljiško 
katastrski prikaz – v nadaljevanju: ZKP, vir: GURS, stanje: februar 
2014.

(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zara-
di vzdrževanja zemljiškega katastra, se lokacije spomenikov in 
območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na 
analogni prikaz v izvirniku.

V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave 
lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve 
koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra …), 
se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oziroma 
je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih 
podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Inter-
pelacija je možna pri posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na 
posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj 
se je izvedla izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra 
se pogoj vezati na ohranjanje izvorne parcelne številke. Če se je 
parcelna številka ohranila, pomeni da so se lahko dogajale samo 
izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra.

V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov 
(parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje 
v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo 
območja na novo stanje ZKP.

8. člen
(priloge k odloku)

Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razgla-
sitev kulturnih spomenikov in lokalnega pomena na območju 
Občine Straža (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Novo mesto, št. 6224-0003/2015/1, september 2015), ki se 
hrani na Občini Straža v spisu postopka in na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(upravljanje)

Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z 
aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.

10. člen
(obveznost javne dostopnosti)

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omo-
gočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. 
Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih ele-
mentov.

11. člen
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)

Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika 
je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturno-
varstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

12. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-
stojen za področje kulturne dediščine.

13. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemlji-
ški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih 
od 5. do vključno 8. člena tega odloka pri vsakem posameznem 
kulturnem spomeniku.

14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena v Občini Straža prenehajo veljati naslednji odloki in 
sklepi oziroma njihovi deli:

– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepre-
mičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na 
nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju 
Občine Straža.

15. člen
(hramba)

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu 
Občine Straža in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno 
in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.

16. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 351-4/2015
Straža, dne 17. junija 2016

Župan
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

2026. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Vavta vas

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 
46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in 47/15) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, 
št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 
11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovna šola Vavta vas

1. člen
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, 
št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11, 40/12, 29/14 in 22/16; v 
nadaljevanju: Odlok) se doda nov stavek v šestem odstavku:

»Nadomestni član nastopi mandat z dnem izvolitve oziro-
ma imenovanja na pristojnem organu.«
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Dodata se nov sedmi in osmi odstavek v naslednjem 
besedilu:

»V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo 
članov, volitve članov v svet zavoda razpiše ravnatelj.

Ravnatelj v roku 3 dni, ko je obveščen oziroma izve za 
dejstvo, da je svet zavoda nesklepčen, razpiše volitve.«

2. člen
V 13. členu Odloka se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo 

članov, volitve predstavnikov delavcev razpiše ravnatelj največ 
90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sve-
ta. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata 
sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen 
dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. V primeru, ko 
svet zavoda ne razpiše volitev v predpisanem roku, se lahko 
volitve razpišejo na zahtevo najmanj treh delavcev ali na zah-
tevo sindikata. Zahteva se posreduje ravnatelju, ki s sklepom 
razpiše volitve. V obeh navedenih primerih zbor delavcev sam 
imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik, njegov 
namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Volilna komisija 
se imenuje za dobo štirih let. Člani volilne komisije in njihovi 
namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.«

3. člen
V 18. členu Odloka se dodata tretji in četrti odstavek, ki 

se glasita:
»Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda razpiše svet 

zavoda največ 30 dni in najmanj 15 dni pred iztekom mandata. 
V primeru nedelovanja sveta zavoda, zaradi premalo članov, 
volitve razpiše ravnatelj.

V primeru, da ravnatelj ne razpiše volitev v roku iz prejš-
njega odstavka, lahko volitve razpiše predsednik sveta staršev.«

4. člen
Za 24. členom Odloka se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»V primeru, da se med štiri letnim mandatom sveta za-

voda zgodi, da svet zavoda ne deluje, zaradi premajhnega 
števila članov, se svet zavoda po izvolitvi nadomestnih članov, 
ponovno konstituira, skladno z določili 24. člena tega odloka in 
Poslovnika o delu sveta zavoda.

V primeru, da se med štiri letnim mandatom sveta zavoda 
zgodi, da je svet zavoda nesklepčen na dveh sejah zaporedoma 
zaradi neudeležbe istih članov sveta zavoda se šteje, da je le-tem 
članom prenehal mandat v svetu zavoda. O prenehanju mandata 
ravnatelj sprejme sklep in razpiše volitve skladno z določili tega 
odloka. Svet zavoda se ponovno konstituira, skladno z določili 
24. člena tega odloka in Poslovnika o delu sveta zavoda.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-1/2016-5
Straža, dne 16. junija 2016

Župan
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

ŠKOCJAN

2027. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski 
zaposlitveni center

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona 
o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 
127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo Mesto 
(Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/2015), 17. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– UPB, 49/10 in 39/15), 16. člena Statuta Občine Škocjan (Urad-
ni list RS, št. 71/15), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list 
RS, št. 83/09 in 93/15), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 32/15), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni 
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 – UPB2), 16. člena Statuta 

Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16), 17. člena Statuta Obči-
ne Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), 17. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14), 19. člena Statuta Ob-
čine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), 17. člena Statuta 
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 
79/06, 69/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 91/15 – UPB), 13. člen Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10), 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10), 17. člena Statuta Občine Lendava 
(Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 
56/12, 112/13 in 74/15 – popr.) so: Občinski svet Mestne občine 
Novo Mesto je na 11. redni seji dne 17. 12. 2015; Občinski svet 
Mestne občine Murska Sobota je na 7. redni seji, ki je bila dne 
13. 10. 2015; Občinski svet Občine Škocjan na 9. seji dne 12. 4. 
2016; Občinski svet Občine Beltinci je na 10. redni seji dne 
22. 10. 2015; Občinski svet Občine Kočevje je na 12. redni seji 
dne 22. 10. 2015; Občinski svet Občine Šentjernej je na 10. redni 
seji dne 27. 1. 2016; Občinski svet Občine Krško je na 11. redni 
seji dne 17. 12. 2015; Občinski svet Občine Ribnica je na 5. seji 
dne 19. 11. 2015; Občinski svet Občine Rogašovci je na 8. seji 
dne 10. 12. 2015; Občinski svet Občine Ivančna Gorica na svoji 
12. seji dne 7. 3. 2016; Občinski svet Občine Črenšovci je na 
11. redni seji dne 25. 2. 2016; Občinski svet Občine Grosuplje je 
na 8. redni seji dne 16. 12. 2015; Občinski svet Občine Lendava 
je na 8. redni seji dne 22. 1. 2016; Občinski svet Občine Trebnje 
je na 11. redni seji dne 23. 12. 2015 in Občinski svet Občine 
Brežice je na 10. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejeli

O D L O K
o prenehanju Javnega zavoda Romski 

zaposlitveni center
1. člen

(prenehanje zavoda)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha Javni zavod Romski 

zaposlitveni center (v nadaljevanju: javni zavod), s sedežem v 
Novem mestu, Florjanov trg 2, matična številka: 2259265000, 
ker so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti javnega 
zavoda.

(2) Občinski sveti občin ustanoviteljic pooblaščajo župana 
Občine Škocjan, da v skladu z zakonom izvede postopek likvi-
dacije in izbrisa javnega zavoda iz sodnega registra.

2. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda Romski zaposlitveni center (Uradni 
list RS, št. 9/07).

3. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok objavi Občina Škocjan v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občine ustano-
viteljice, ki uradnih objav ne objavljajo v Uradnem listu Republike 
Slovenije, objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.

Št. 095-0005/2015-32
Škocjan, dne 12. aprila 2016

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

Št. 007-25/2015
Novo mesto, dne 17. decembra 2015

Župan
Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni l.r.

Št. 095-0003/2015-2(172)
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2015

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.
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Št. 032-01/2015-10-92/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

Št. 032-1/2014-3204
Kočevje, dne 22. oktobra 2015

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

Št. 032-139/2016
Šentjernej, dne 27. januarja 2016

Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar l.r.

Št. 095-1/2015-0706
Krško, dne 17. decembra 2015

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

Št. 150-03-1/2004
Ribnica, dne 19. novembra 2015

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Št. 095-3/2015
Trebnje, dne 23. decembra 2015

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

Št. 901-1/2016
Brežice, dne 11. februarja 2016

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Št. 095-3/2015
Rogašovci, dne 10. decembra 2015

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Št. 014-0001/2006-16
Ivančna Gorica, dne 7. marca 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

Št. 0320-11/2016-74
Črenšovci, dne 25. februarja 2016

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Št. 095-0001/2006
Grosuplje, dne 16. decembra 2015

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

Št. 03506-0013/2015-2
Lendava, dne 22. januarja 2016

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

TURNIŠČE

2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podeljevanju priznanj Občine Turnišče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list 
RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 
13. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o podeljevanju priznanj Občine Turnišče

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 

podeljevanju priznanj Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 108/05).

2. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Turnišče (Uradni 

list RS, št. 108/05) se v 3. členu na zadnje mesto med alinejami 
doda naziv:

– »zaslužni občan«.

3. člen
V 4. členu se zadnji stavek spremeni in se glasi: 
Priznanje občine in naziv »zaslužni občan« za različna 

dejanja pa se lahko podeli večkrat.

4. člen
V 6. členu se začetek člena spremeni tako, da se prvi 

stavek glasi:
»O podelitvi vseh priznanj iz 3. člena tega odloka, odloča 

Občinski svet Občine Turnišče na predlog komisije za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).«

5. člen
V 9. členu se prva alineja dopolni s tekstom:
»ki je bilo storjeno pred podelitvijo priznanja in komisiji ob 

podeljevanju priznanja ni bilo znano«.

6. člen
Za 11. členom se doda novi člen 11.a z opisom novega 

priznanja:
Naziv »zaslužni občan«, se podeli posameznikom za 

enkratna izjemna dejanja, s katerimi je koristil posamezniku, 
organizaciji ali skupini ljudi in je s svojim dejanjem odločilno 
vplival na pozitivno rešitev dogodka.

7. člen
V 12. členu, v prvem stavku se izbriše tekst: »in v občin-

skem glasilu«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 24/2016-13R
Turnišče, dne 16. junija 2016

Županja 
Občine Turnišče

mag. Vesna Jerala Zver l.r.
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MURSKA SOBOTA

2029. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko 
ogrevanje

Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Ura-
dni list RS, št. 17/14 in 81/15), določil Akta o metodologiji za 
oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, 
št. 27/15, 47/15, 61/15 in 36/16), Soglasja k izhodiščni ceni 
toplote za distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije za 
energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, določil 
Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, 
št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja 
prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne ener-
gije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 46/15) in določil Akta o prispevkih 
za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkorist-
kom (Uradni list RS, št. 56 /15) distributer toplote objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 

toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje 
Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proi-
zvodnjo toplote v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih po-
stavkah:

Proizvod - storitev Enota Cena  
brez DDV 
na enoto

Prispevek  
za energetsko 
učinkovitost  

na enoto

Prispevek za podpore  
v proizvodnji električne 
energije v SPTE in OVE  

na enoto

Končna cena 
brez DDV  
na enoto

Končna  
cena z DDV  

na enoto

Variabilni del:
Dobavljena toplota EUR/MWh

stanovanjski odjem 40,61199 0,6500 0,99045 42,25244 51,54798

ostali odjem 40,61199 0,6500 0,99045 42,25244 51,54798

Fiksni del:
Priključna moč EUR/MW/ 

mesec

stanovanjski odjem 2.011,27451 2.011,27451 2.453,7549

ostali odjem 2.011,27451 2.011,27451 2.453,7549

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik sto-

ritev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-009/2016-
DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/16.

IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2016 
dalje.

Zap. št. 00-015/2016-DP
Murska Sobota, dne 29. junija 2016

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.
Direktor

Tadej Ružič l.r.
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VLADA

2030. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu 
s svežim sadjem in zelenjavo

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim 

sadjem in zelenjavo

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa začasne izredne ukrepe podpore za 
sektor sadja in zelenjave za izvajanje:

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/921 z dne 10. ju-
nija 2016 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih 
ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (UL L 
št. 154 z dne 11. 6. 2016, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2016/921/EU);

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/791 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o spremembi uredb 
(EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomo-
či za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, 
bananami ter mlekom (UL L št. 135 z dne 24. 5. 2016, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 
7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter 
predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2016/674 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne 
dajatve za nekatere vrste sadja in zelenjave (UL L št. 116 
z dne 30. 4. 2016, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
543/2011/EU).

2. člen
(ukrep)

(1) Pomoč po tej uredbi se nameni za ukrep umik s trga 
iz 75. člena Uredbe 543/2011/EU, in sicer za obdobje vlaga-
nja predhodnih uradnih obvestil o umiku s trga iz 8. člena te 
uredbe.

(2) Umik s trga (v nadaljnjem besedilu: ukrep) se izvede z:
– brezplačno razdelitvijo pridelka organizacijam in 

ustanovam iz točke (a) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 
1308/2013/EU iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe,

– brezplačno razdelitvijo pridelka organizacijam iz 
točke (b) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 1308/2013/EU, 
ki so opredeljene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, ali

– brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnemu 
obratu iz tretjega odstavka 80. člena Uredbe 543/2011/EU.

(3) Največja skupna upravičena količina za ukrep je 
3.000 ton.

(4) Pri ukrepu umaknjeni pridelki v skladu s tretjim odstav-
kom 80. člena Uredbe 543/2011/EU ne smejo ponovno vstopiti 
na trg s svežim sadjem in zelenjavo, alkohol, ki nastane pri 
destilaciji, pa se uporabi izključno za industrijske ali energetske 
namene.

(5) Umik s trga v skladu z drugim odstavkom tega člena, 
vključno s predelavo in skladiščenjem, se mora izvajati na 
območju Republike Slovenije.

3. člen
(pristojni organ)

(1) Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontrolo skladnosti s 
posebnimi tržnimi standardi oziroma splošnim tržnim standar-
dom za sadje in zelenjavo izvaja Uprava Republike Slovenije 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: uprava) oziroma z njene strani pooblaščena organi-
zacija za ugotavljanje skladnosti.

4. člen
(obdobje izvajanja ukrepa)

(1) Pomoč se dodeli za obdobje izvajanja ukrepa od 
uveljavitve te uredbe do 30. junija 2017 v skladu z Uredbo 
2016/921/EU in to uredbo.

(2) Ukrep mora biti izveden najpozneje do 30. junija 2017.

5. člen
(vrsta sadja in zelenjave)

Pomoč po tej uredbi se nameni za vrste sadja in zelenjave 
iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen
(višina pomoči in dodatkov k pomoči)

(1) Najvišje višine pomoči za vrste sadja in zelenjave iz 
prejšnjega člena so določene v prvem odstavku 6. člena Ured-
be 2016/921/EU.

(2) Stroški prevoza oziroma stroški sortiranja in pakiranja 
za umike s trga z brezplačno razdelitvijo iz drugega odstavka 
2. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: dodatki k pomoči) so 
določeni v 81. in 82. členu Uredbe 543/2011/EU ter Prilogi XII 
in Prilogi XIII Uredbe 543/2011/EU.

(3) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva za umik s 
trga iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe od 
predelovalnega obrata prejel plačilo, se najvišja višina pomoči 
iz prvega odstavka tega člena zmanjša v skladu z drugim po-
dodstavkom prvega odstavka 79. člena Uredbe 543/2011/EU.

7. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)

Upravičenci do ukrepa so nosilci kmetijskih gospodarstev, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– pridelujejo sadje oziroma zelenjavo iz 5. člena te uredbe 
in izvajajo ukrep, ki ga končajo do 30. junija 2017 ter vložijo 
zahtevek iz drugega odstavka 14. člena te uredbe;

– so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2016 (v na-
daljnjem besedilu: ZV 2016), vključno z geoprostorskim obraz-
cem za vloge in zahtevke na površino (v nadaljnjem besedilu: 
obrazec), na katerem imajo prijavljene zelenjadnice kot glavni 
posevek (šifra kmetijske rastline: 402 korenje, 402 paprika, 
402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 402 zelje, 402 kuma-
re), intenzivni sadovnjak jablan (šifra kmetijske rastline 611), 
intenzivni sadovnjak hrušk (šifra kmetijske rastline 612), inten-
zivni sadovnjak breskev (šifra kmetijske rastline 621), intenzivni 
sadovnjak nektarin (šifra kmetijske rastline 622), intenzivni 
sadovnjak sliv/češpelj (šifra kmetijske rastline 623), intenzivni 
sadovnjak kivija (šifra kmetijske rastline 6420) ali intenzivni 
sadovnjak kakija (šifra kmetijske rastline 643);

– zelenjavo pridelujejo na GERK-u z vrsto rabe 1191 – ra-
stlinjak, kjer pridelava ni v tleh (šifra kmetijske rastline: 402 ko-
renje, 402 paprika, 402 paradižnik, 402 brokoli, 402 cvetača, 
402 zelje, 402 kumare);

– v primeru paradižnika v skladu s tretjim odstavkom 
9. člena Uredbe 2016/921/EU na površinah, na katerih pridelu-
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jejo zelenjadnice iz druge in tretje alineje tega člena, pridelujejo 
tipe paradižnika iz dela B/10 Priloge 1 k Uredbi 543/2011/EU, 
namenjene izključno sveži porabi;

– imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2016 z 
zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja trgovine, 
odkupa oziroma predelave;

– imajo v primeru brezplačne oddaje ali prodaje pridelka 
predelovalnim obratom imajo sklenjene pogodbe iz prvega 
odstavka 13. člena te uredbe;

– agencijo uradno obvestijo o umiku s trga v skladu z 
8. členom te uredbe;

– nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga pri 
kontroli iz 10. ali 11. člena te uredbe.

8. člen
(predhodno uradno obvestilo)

(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati 
ukrep, morajo agencijo predhodno uradno obvestiti o načrtova-
nem umiku s trga v skladu z 78. členom Uredbe 543/2011/EU. 
Predhodno uradno obvestilo se vloži na agencijo v petih delov-
nih dneh od uveljavitve te uredbe na obrazcu iz priloge 1, ki je 
sestavni del te uredbe, po pošti na naslov Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 
Ljubljana.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo) na svoji spletni strani objavi obvestilo o prenehanju 
vlaganja predhodnih uradnih obvestil in o skupnih najavljenih 
količinah, če je največja skupna upravičena količina iz tretjega 
odstavka 2. člena te uredbe presežena.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena ministrstvo šesti 
delovni dan od uveljavitve te uredbe na svoji spletni strani obja-
vi obvestilo o podaljšanju obdobja vlaganja predhodnih uradnih 
obvestil na petnajst delovnih dni od uveljavitve te uredbe, če 
največja skupna upravičena količina iz tretjega odstavka 2. čle-
na te uredbe ni presežena.

(4) Nosilci kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 
tega člena lahko v času od 1. do 15. septembra 2016 vložijo na 
agencijo obvestilo o spremembi najavljenih količin in namemb-
nega kraja načrtovanega umika s trga na obrazcu iz priloge 6, 
ki je sestavni del te uredbe.

(5) Če je največja skupna upravičena količina iz tretjega 
odstavka 2. člena te uredbe po opravljeni kontroli prve stopnje 
iz 10. člena in vložitvi zahtevkov iz 14. člena te uredbe pre-
sežena, se količina, ki je predmet ukrepa in za katero nosilci 
kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek iz drugega odstavka 
14. člena te uredbe, proporcionalno zmanjša s količnikom 
zmanjšanja količine, ki se izračuna po naslednji enačbi:

količnik zmanjšanja količine = 3.000 t / vsota upravičenih 
količin pridelka, za katerega nosilci kmetijskih gospodarstev 
vložijo zahtevek v skladu z drugim odstavkom 14. člena te 
uredbe.

(6) Količnik zmanjšanja količine iz prejšnjega odstavka se 
upošteva pri zadnjem vloženem zahtevku za obdobje vlaganja 
zahtevkov do 31. julija 2017 iz druge alineje prvega odstavka 
14. člena te uredbe za posameznega nosilca kmetijskega 
gospodarstva.

9. člen
(kontrole prve stopnje)

(1) Za odobritev pomoči po tej uredbi se izvede admini-
strativna kontrola prve stopnje in kontrola na kraju samem prve 
stopnje v skladu s 108. členom Uredbe 543/2011/EU.

(2) Administrativna kontrola prve stopnje vključuje pre-
verjanje:

– podatkov iz predhodnega uradnega obvestila;
– podatkov iz obrazca ZV 2016 ter zelenjave na GERK u 

z vrsto rabe 1191 glede površin, na katerih je bilo sadje ali 
zelenjava, ki je predmet načrtovanega umika s trga, pridelano;

– hektarskih pridelkov, ki ne smejo presegati hektarskih 
pridelkov iz priloge 2.

(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva po poslanem pred-
hodnem uradnem obvestilu iz prejšnjega člena z najavo po 
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si obvesti agencijo o 
datumu in kraju izvedbe ukrepa ter količini pridelka za pregled. 
Po prejemu take najave agencija in uprava izvedeta kontrolo 
prve stopnje na kraju samem, pri kateri mora biti prisoten nosi-
lec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec.

10. člen
(kontrole prve stopnje na kraju samem)

(1) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umik s trga 
vključujejo preverjanje:

– sklenjenih pogodb iz pete alineje 7. člena te uredbe, ki 
so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem 
uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe in obdobja ve-
ljavnosti pogodbe;

– ločenih evidenc obiranja, skladiščenja, zalog, ki izka-
zujejo sledljivost količin pridelka s površine iz predhodnega 
uradnega obvestila;

– dobavnic in prevzemnic, če se sadje oziroma zelenjava 
nahaja v skladiščnih prostorih tretje osebe;

– količin, ki so v skladiščnih prostorih;
– skladnosti s posebnimi tržnimi standardi oziroma splo-

šnim tržnim standardom umaknjene zelenjave oziroma sadja;
– tipa paradižnika iz dela B/10 Priloge 1 k Uredbi 

543/11/EU;
– kmetijskih površin, na katerih je bilo pridelano sadje 

oziroma zelenjava, ki je predmet umika s trga.
(2) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umike s 

trga z brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje drugega 
odstavka 2. člena te uredbe se lahko izvedejo na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma po potrebi v skladiščnih prostorih tretje 
osebe iz priloge 3 in priloge 4.

(3) Kontrole prve stopnje na kraju samem za umike s trga 
z brezplačno oddajo ali prodajo pridelka predelovalnemu obratu 
iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe se lahko 
izvedejo na kmetijskem gospodarstvu oziroma v skladiščnih 
prostorih tretje osebe oziroma prostorih predelovalnega obrata 
iz tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe.

(4) Če se predaja pridelka v okviru ukrepa ne izvaja v 
času kontrole prve stopnje na kraju samem iz prvega odstavka 
tega člena, se ob predaji pridelka organizacijam in ustanovam 
iz priloge 3 in priloge 4 na kmetijskem gospodarstvu lahko iz-
vede ponovna kontrola. O datumu naknadne predaje pridelka 
organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in priloge 4 je nosilec 
kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo po elek-
tronski pošti na naslov: aktrp@gov.si vsaj dva delovna dneva 
pred predajo pridelka organizacijam in ustanovam iz priloge 3 
in priloge 4.

11. člen
(kontrole druge stopnje na kraju samem)

Kontrole druge stopnje za ukrep iz 109. člena Uredbe 
543/2011/EU se izvedejo s smiselno uporabo določb četrtega 
odstavka 6. člena in točke (b) prvega odstavka 9. člena Uredbe 
2016/921/EU po vložitvi zahtevkov za pomoč iz 14. člena te 
uredbe ter pred izplačilom pomoči in dodatkov k pomoči.

12. člen
(umik s trga z brezplačno razdelitvijo)

(1) Pridelek, ki je bil umaknjen s trga v skladu s prvo in 
drugo alinejo drugega odstavka 2. člena te uredbe, se lahko 
brezplačno razdeli organizacijam in ustanovam iz priloge 3 in 
priloge 4 (v nadaljnjem besedilu: brezplačna razdelitev).

(2) Stroške sortiranja in pakiranja nosi in uveljavlja nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki izvaja umik s trga. Stroške prevo-
za uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva za stranko, ki je 
dejansko krila stroške prevoza. Stroški prevoza se obračuna-
vajo na podlagi razdalje med krajem umika in krajem dostave 
iz Priloge XII Uredbe 543/2011/EU. Razdalja poti se preveri 
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na spletni strani http://zemljevid.najdi.si/ z upoštevanjem 
najhitrejše poti z vključenimi avtocestami.

(3) Enote pakiranja za brezplačno razdelitev iz prvega 
odstavka tega člena morajo biti v skladu s prvim odstavkom 
82. člena Uredbe 543/2011/EU in v skladu z drugim odstav-
kom 82. člena Uredbe 543/2011/EU opremljene z evropskim 
simbolom in navedbo »Proizvod, namenjen za prosto razdelitev 
(Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011)«.

13. člen
(umik s trga z brezplačno oddajo ali prodajo predelovalnim 

obratom)
Upravičenec iz 7. člena te uredbe in predelovalni obrat iz 

tretje alineje drugega odstavka 2. člena te uredbe, ki je vpisan 
v register živilskih obratov pri upravi, morata skleniti pogodbo 
o medsebojnem sodelovanju, ki vsebuje najmanj naslednje 
podatke:

– ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež ter davčno 
številko pogodbenih strank,

– vrsto, količine in morebitno ceno sadja oziroma zele-
njave iz priloge 2,

– vrsto, količine in ceno predelanih proizvodov.

14. člen
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči in dodatkov k pomoči)

(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevke za 
dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrep po izvedbi 
ukrepa na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni 
ukrepi), in sicer za naslednji obdobji vlaganja zahtevkov:

– do 30. oktobra 2016,
– do 31. julija 2017.
(2) Posamezni zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov 

k pomoči za ukrep po izvedbi ukrepa za posamezno obdobje 
vlaganja zahtevkov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 
80 odstotkov količin iz predhodnih uradnih obvestil o načrtova-
nem umiku s trga, s katerim so nosilci kmetijskih gospodarstev 
obvestili agencijo, razen zahtevka za obdobje vlaganja zahtev-
kov do 31. julija 2017.

(3) Zahtevek iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– izpolnjen Zahtevek za dodelitev pomoči in dodatkov k 

pomoči za začasne izredne ukrepe na trgu s svežim sadjem in 
zelenjavo, ki se objavi na spletni strani agencije;

– kopijo pogodbe iz pete alineje 7. člena te uredbe, ven-
dar le pri prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega 
člena;

– s strani pogodbenega partnerja podpisane obračunske 
liste, ki izkazujejo prodajo od 1. januarja 2016 do datuma vlo-
žitve zahtevka iz tega člena;

– pisno izjavo na podlagi tretjega odstavka 10. člena 
Uredbe 2016/921/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni in ne bo 
prejelo nikakršnih dvojnih sredstev Evropske unije ali nacional-
nih sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke, 
ki so na podlagi te uredbe upravičeni do pomoči in dodatka k 
pomoči;

– izjavo prejemnika pridelkov, umaknjenih s trga, na 
obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del uredbe, vendar le pri 
prvem vloženem zahtevku iz prvega odstavka tega člena;

– kopijo pogodbe iz prejšnjega člena, če se izvaja umik 
s trga v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 2. člena te 
uredbe.

(4) Za uveljavljanje stroškov prevoza pri umiku s trga z 
brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje drugega odstav-
ka 2. člena te uredbe vsebuje zahtevek iz prvega odstavka tega 
člena tudi s strani nosilca kmetijskega gospodarstva, organi-
zacije oziroma ustanove iz priloge 3 in priloge 4 ter izvajalca 
prevoza podpisan dokument, ki vsebuje:

– naziv in naslov skladiščnih prostorov iz prvega odstavka 
10. člena te uredbe, v katerih je pridelek, ki je predmet ukrepa 
(v nadaljnjem besedilu: kraj prevzema);

– naziv in naslov kraja dostave pridelka, ki je predmet 
ukrepa;

– količino in vrsto pridelka, ki je predmet ukrepa;
– razdaljo med krajem prevzema in krajem dostave pridel-

ka, ki je predmet ukrepa;
– uporabljena prevozna sredstva;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz in 

dostavo oziroma prevzem pridelka, ki je predmet ukrepa, s 
strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;

– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo najpo-
zneje v 15 dneh po nakazilu sredstev za povračilo stroškov 
prevoza s strani agencije ta sredstva prenakazal dejanskemu 
izvajalcu prevoza.

(5) Za uveljavljanje stroškov sortiranja in pakiranja pri 
umiku s trga z brezplačno razdelitvijo iz prve in druge alineje 
drugega odstavka 2. člena te uredbe vsebuje zahtevek iz 
prvega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega 
gospodarstva in organizacije oziroma ustanove iz priloge 3 in 
priloge 4 podpisan dokument, ki vsebuje:

– količino in vrsto pridelka, ki je predmet ukrepa in je bil 
sortiran, pakiran in označen v skladu s prvim in drugim od-
stavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU ter v skladu s prvim 
odstavkom prejšnjega člena;

– kopijo dokumentacije, ki dokazuje prevzem pridelka, ki 
je predmet ukrepa, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 
in priloge 4;

– izjavo, da je pridelek pakiran in označen v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU in 
prvim odstavkom prejšnjega člena.

(6) Upravičencem se izplačajo pomoč in dodatki k po-
moči v skladu s 7. členom te uredbe in 12. členom Uredbe 
2016/921/EU v okviru ukrepov za stabilizacijo trga do 30. sep-
tembra 2017.

15. člen
(obveščanje Komisije EU)

Agencija obvešča Komisijo EU v skladu z 11. členom 
Uredbe 2016/921/EU.

16. člen
(obravnava zahtevkov)

(1) Če se pri kontroli prve stopnje na kraju samem iz 
10. člena te uredbe ali kontroli druge stopnje iz 11. člena te 
uredbe ugotovi, da ukrep ni bil izveden v skladu z 2. členom 
te uredbe, nosilci kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do 
izplačila pomoči po tej uredbi.

(2) Če se pri kontroli prve stopnje na kraju samem iz 
10. člena te uredbe za ukrep ugotovi, da umaknjena zelenjava 
in sadje ni v skladu s posebnimi tržnimi standardi oziroma 
splošnim tržnim standardom, nosilci kmetijskih gospodarstev 
niso upravičeni do izplačila pomoči po tej uredbi za tisti del 
količin, ki niso v skladu s peto in šesto alinejo prvega odstavka 
10. člena te uredbe.

(3) Če se pri kontrolah prve stopnje na kraju samem iz 
10. člena te uredbe ali kontroli druge stopnje iz 11. člena te 
uredbe za ukrep ugotovi, da je količina s trga umaknjenega 
proizvoda različna od količine, prijavljene na predhodnem ura-
dnem obvestilu iz 8. člena te uredbe, se za izračun pomoči 
upošteva nižja količina.

(4) Če nosilci kmetijskih gospodarstev ali njihovi poobla-
ščenci ovirajo kontrole prve stopnje iz 9. člena te uredbe in 
prvo kontrolo na kraju samem iz 10. člena te uredbe ali kontrole 
druge stopnje na kraju samem iz 11. člena te uredbe, nosilci 
kmetijskih gospodarstev niso upravičeni do izplačila pomoči 
po tej uredbi.

(5) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do iz-
plačila pomoči in dodatkov k pomoči po tej uredbi, če s podatki 
iz evidenc iz prvega odstavka 10. člena te uredbe ne more 
dokazati sledljivosti količin pridelka s površine iz predhodnega 
uradnega obvestila iz 8. člena te uredbe.

http://zemljevid.najdi.si/
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17. člen
(pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov)

(1) Prejemniki umaknjenih proizvodov morajo izpolnjevati 
pogoje iz 83. člena Uredbe 543/2011/EU.

(2) Organizacije in ustanove iz priloge 3 in priloge 4, ki 
prevzamejo pridelek, morajo voditi ločene evidence po posa-
meznih končnih prejemnikih v skladu s to uredbo in 83. členom 
Uredbe 543/2011/EU.

(3) Predelovalni obrati iz tretje alineje drugega odstavka 
2. člena te uredbe oziroma organizacije ter ustanove iz pri-
loge 3 in priloge 4, ob prvem prevzemu pridelka za izvajanje 
ukrepa umika s trga iz drugega odstavka 2. člena te uredbe 
podpišejo izjavo na obrazcu iz priloge 5.

(4) Organizacije in ustanove iz priloge 3 in priloge 4 s 
podpisom izjave iz prejšnjega odstavka jamčijo, da:

– bodo ravnali v skladu z Uredbo 543/2011/EU, ki določa 
pogoje za prejemnike umaknjenih proizvodov,

– bodo vodili ločeno evidenco zalog za zadevne postopke,
– bodo sprejeli preglede, določene s pravnimi akti Unije,
– bodo predložili dodatno dokumentacijo o končnem na-

membnem kraju zadevnih proizvodov v obliki potrdila o prevze-
mu (ali enakovrednega dokumenta), ki potrjuje, da je umaknje-
ne proizvode prevzela tretja stranka za prosto razdelitev, ter

– so seznanjeni s sankcijami za nepravilnosti iz 120. člena 
Uredbe 543/2011/EU.

(5) Predelovalni obrati iz 13. člena te uredbe s podpisom 
izjave iz tretjega odstavka tega člena jamčijo, da:

– bodo ravnali v skladu z Uredbo 543/2011/EU, ki določa 
pogoje za prejemnike umaknjenih proizvodov,

– bodo vodili ločeno evidenco zalog in računov za zadev-
ne postopke,

– bodo sprejeli preglede, določene s pravnimi akti Unije,
– ne bodo zahtevali dodatne pomoči za alkohol, pridobljen 

iz zadevnih proizvodov, v primeru proizvodov, umaknjenih s 
trga, ki so namenjeni za destilacijo, ter

– so seznanjeni s sankcijami za nepravilnosti iz 120. člena 
Uredbe 543/2011/EU.

(6) Če se pri izvajanju kontrol iz te uredbe ugotovijo 
nepravilnosti, ki so ugotovljene pri organizaciji ali ustanovi iz 
priloge 3 in priloge 4 ali pri predelovalnemu obratu iz prvega 

odstavka 13. člena te uredbe, se ji izrečejo sankcije iz 120. čle-
na Uredbe 543/2011/EU.

(7) Sankcija iz točke (a) prvega odstavka 120. člena 
Uredbe 543/2011/EU začne veljati z dnem vročitve odločbe.

(8) Pri sankciji iz točke (b) prvega odstavka 120. člena 
Uredbe 543/2011/EU se vrednost prejetega pridelka in s tem 
povezani stroški sortiranja, pakiranja in prevoza izračunajo v 
skladu s 6. členom te uredbe.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

18. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki, začeti v skladu z Uredbo o začasnih izrednih 
ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, 
št. 62/15 in 81/15), se končajo v skladu z Uredbo o začasnih 
izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni 
list RS, št. 62/15 in 81/15).

19. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenja-
vo (Uradni list RS, št. 62/15 in 81/15), uporablja pa se še za 
dokončanje postopkov.

20. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-20/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-2330-0125

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1 
 
 
PREDHODNO URADNO OBVESTILO O UMIKU S TRGA  
(začasni izredni ukrepi na trgu s svežim sadjem in zelenjavo v letu 2016) 
 
 
 

I. Podatki o kmetijskem gospodarstvu 
 
 

 
 

 
 
 
 

II. Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva 
 
 
Ime in priimek: __________________________________________ 
 
Naslov: ________________________________________________ 
 
Davčna številka: _________________________________________ 
 
 
 
 

III. Podatki o kontaktni osebi na kmetijskem gospodarstvu 
 
 
Ime in priimek: __________________________________________ 
 
Telefon*: _______________________________________________ 
 
E-pošta*: _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Podatki so namenjeni lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona / E-pošte. 
Navedete lahko enega ali več kontaktnih podatkov. 
 

KMG-MID:          
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PRILOGA 2  
 
 
Najvišji priznani hektarski pridelki posameznih vrst zelenjave za umik s trga glede na območje 
pridelave in način pridelave (ton/ha): 
 

vrsta zelenjave 

Primorska ostala Slovenija 
zaščiteni 
prostor 
(t/ha) 

na prostem 
(t/ha) 

zaščiteni 
prostor  
(t/ha) 

na prostem 
(t/ha) 

PARADIŽNIK 80 / 60 / 
KORENČEK / / / 70 
BELO ZELJE / 70 / 100 

SLADKA PAPRIKA / / 53 / 
CVETAČA / 30 / 20 
BROKOLI / / / 20 
KUMARE 100 / 100 / 

 
 
Najvišji priznani hektarski pridelek za paradižnik, pridelan v ogrevanih zaščitenih prostorih na 
hidroponski način, je 166 ton/ha.  
 
 
Najvišji priznani hektarski pridelki posameznih vrst sadja za umik s trga (ton/ha): 

vrsta sadja 
hektarski 
pridelek 

(t/ha) 
JABOLKA 27 
HRUŠKE 16 

SLIVE, ČEŠPLJE 11 
BRESKVE, NEKTARINE 15 

KIVI 23 
KAKI 18 
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PRILOGA 3  
 
 
Pridelek, ki je bil umaknjen s trga v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 2. člena te uredbe, se 
lahko brezplačno razdeli humanitarnim organizacijam, ki so bile izbrane na podlagi Javnega razpisa za 
izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letih 2017–2020 (Uradni list 
RS, št. 22 z dne 25. 3. 2016).  
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PRILOGA 4  
 
 
Pridelek, ki je bil umaknjen s trga v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 2. člena te uredbe, se 
lahko brezplačno razdeli:  
a) vzgojno-izobraževalnim zavodom, vpisanim v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje:  
− vrtcem,  
− osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom,  
− zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, domovom za učence s 

posebnimi potrebami,  
− srednjim šolam,  
− dijaškim domovom;  
 
b) Centru šolskih in obšolskih dejavnosti;  
 
c) javnim zavodom na področju institucionalnega varstva starejših, varstveno delovnim centrom, 
centrom za usposabljanje, delo in varstvo, materinskim domovom in varnim hišam, zavetiščem za 
brezdomce; 
 
č) zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom ter 
 
d) javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo bolnišnično dejavnost. 
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PRILOGA 5  
 
 
Obkroži vrsto ukrepa s katerim se izvaja umik s trga: 
 
 
A) brezplačna razdelitev pridelka:  
organizacijam in ustanovam iz točke (a) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 1308/2013/EU, ki so 
opredeljene v prilogi 3, 
organizacijam iz točke (b) četrtega odstavka 34. člena Uredbe 1308/2013/EU, ki so opredeljene v 
prilogi 4 ali 
 
 
B) brezplačna oddaja ali prodaja pridelka predelovalnemu obratu iz tretjega odstavka 80. člena 
Uredbe 543/2011/EU. 
 
 
 
Podpisani prejemnik pridelkov, umaknjenih s trga,  
 
 
__________________________________________________________________________  

(naziv in naslov oz. sedež organizacije oz. ustanove) 
 
 

− da sem seznanjen z določbami Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in 
zelenjavo (Uradni list RS, št. 46/16),  

− da bom ravnal v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o 
določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in 
zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, str. 1), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/674 z dne 29. aprila 2016 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 glede sprožitvenih ravni za dodatne dajatve za nekatere vrste 
sadja in zelenjave (UL L št. 116 z dne 30. 4. 2016, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
543/2011/EU) ki določa pogoje za prejemnike umaknjenih proizvodov,  

− da bom vodil ločeno evidenco zalog za zadevne postopke oziroma v primeru predelovalnih obratov 
iz točke B tudi ločeno evidenco računov,  

− da bom sprejel preglede, določene s pravom Unije,  

− da bom v primeru brezplačne razdelitve pridelka predložil dodatno dokumentacijo o končnem 
namembnem kraju zadevnih proizvodov v obliki potrdila o prevzemu (ali enakovrednega 
dokumenta), ki potrjuje, da je umaknjene proizvode prevzela tretja stranka za prosto razdelitev,  

− da v primeru brezplačne oddaje ali prodaje pridelka predelovalnemu obratu ne bom zahteval 
dodatne pomoči za alkohol, pridobljen iz zadevnih proizvodov, v primeru proizvodov, umaknjenih s 
trga, ki so namenjeni za destilacijo (velja za predelovalne obrate iz točke B), 

− da sem seznanjen s sankcijami za nepravilnosti iz 120. člena Uredbe 543/2011/EU.  

 
 
 
 
…………………………       ……………………………….  

(datum)                (podpis)  
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PRILOGA 6 
 
 
OBVESTILO O SPREMEMBI V PREDHODNEM URADNEM OBVESTILU NAPOVEDANIH 
KOLIČIN IN NAMEMBNEGA KRAJA NAČRTOVANEGA UMIKA 

 
 
 

I. Podatki o kmetijskem gospodarstvu 
 
 

 
 

 
 
 
 

II. Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva 
 
 
Ime in priimek: __________________________________________ 
 
Naslov: ________________________________________________ 
 
Davčna številka: _________________________________________ 
 
 
 
 

III. Podatki o kontaktni osebi na kmetijskem gospodarstvu 
 
 
Ime in priimek: __________________________________________ 
 
Telefon*: _______________________________________________ 
 
E-pošta*: _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Podatki so namenjeni lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona / E-pošte. Navedete 
lahko enega ali več kontaktnih podatkov. 

KMG-MID:          
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2031. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja 
za elektronske transakcije na notranjem trgu 
in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski 

identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske 
transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi 

Direktive 1999/93/ES

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske 
določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije 
na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 
št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 910/2014/EU), uporaba kvalificiranih potrdil za elektronski 
podpis ter delovanje komisije za elektronsko identifikacijo in 
storitve zaupanja.

2. člen
(uporaba kvalificiranih potrdil za elektronski podpis)
Kot sredstvo elektronske identifikacije se lahko uporabi 

tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki je izdano tudi 
za namen avtentikacije.

3. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 910/2014/EU in te 
uredbe je ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, ki je 
odgovorno tudi za izvajanje nadzornih nalog v skladu s 17. čle-
nom Uredbe 910/2014/EU.

(2) Pristojni organ za zagotovitev čezmejne avtentikacije 
prek spleta po točki f) 7. člena Uredbe 910/2014/EU je ministr-
stvo, pristojno za javno upravo.

(3) Pristojni organ za akreditacijo organov za ugotavljanje 
skladnosti je Slovenska akreditacija.

4. člen
(komisija za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja)

Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi z Uredbo 
910/2014/EU ter pripravo strokovnih mnenj in stališč mini-
ster, pristojen za informacijsko družbo, imenuje komisijo za 
elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja, ki jo sestavljajo 
predstavniki pristojnih organov iz prejšnjega člena ter zunanji 
strokovnjaki, predvsem s področja prava, informatike in elek-
tronskih komunikacij. Komisija o svojem delu javnost obvešča 
z objavo svojih načelnih mnenj in stališč na spletni strani mini-
strstva, pristojnega za informacijsko družbo.

5. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 5.000 do 30.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. ne izpolnjuje varnostnih zahtev za ponudnike storitev v 
skladu z 19. členom Uredbe 910/2014/EU;

2. uporablja znak zaupanja EU za kvalificirane storitve 
zaupanja v nasprotju s 23. členom Uredbe 910/2014/EU;

3. začne zagotavljati kvalificirane storitve zaupanja, ne da 
bi bil njegov kvalificirani status naveden na zanesljivem sezna-
mu (tretji odstavek 21. člena Uredbe 910/2014/EU).

(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot ponudnik 
kvalificiranih storitev zaupanja:

1. ne preveri identitete in drugih posebnih lastnosti ose-
be, za katero izdaja kvalificirano potrdilo, kakor to določa prvi 
odstavek 24. člena Uredbe 910/2014/EU;

2. pri zagotavljanju kvalificiranih storitev zaupanja ne iz-
polnjuje zahtev iz točk (a) do (k) drugega odstavka 24. člena 
Uredbe 910/2014/EU;

3. pri izdajanju kvalificiranih potrdil ne zabeleži in objavi 
preklica potrdila ali ne zagotovi informacij o veljavnosti ali 
preklicu izdanih kvalificiranih potrdil v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom 24. člena Uredbe 910/2014/EU;

4. pri izdajanju kvalificiranih potrdil izda kvalificirano po-
trdilo za elektronske podpise, ki ne vsebuje vseh obveznih 
podatkov v skladu z 28. členom Uredbe 910/2014/EU;

5. omogoči ustvarjanje kvalificiranega elektronskega pod-
pisa z napravo, ki ne izpolnjuje zahtev iz 29. člena Uredbe 
910/2014/EU;

6. omogoči ustvarjanje kvalificiranega elektronskega 
žiga z napravo, ki ne izpolnjuje zahtev iz 39. člena Uredbe 
910/2014/EU;

7. zagotavlja potrjevanje veljavnosti kvalificiranih elektron-
skih podpisov, ne da bi izpolnjeval zahteve iz 32. člena Uredbe 
910/2014/EU;

8. zagotavlja kvalificirano storitev potrjevanja veljavnosti 
kvalificiranih elektronskih podpisov, ne da bi izpolnjeval zahteve 
iz 33. člena Uredbe 910/2014/EU;

9. zagotavlja kvalificirano storitev hrambe kvalificiranih 
elektronskih podpisov, ne da bi izpolnjeval zahteve iz 34. člena 
Uredbe 910/2014/EU;

10. izda kvalificirano potrdilo za elektronski žig, ki ne 
vsebuje vseh obveznih podatkov v skladu z 38. členom Uredbe 
910/2014/EU;

11. zagotavlja potrjevanje veljavnosti in hrambo kvalificira-
nih elektronskih žigov, ne da bi izpolnjeval zahteve iz 40. člena 
Uredbe 910/2014/EU;

12. izda kvalificirani elektronski časovni žig v nasprotju z 
zahtevami iz 42. člena Uredbe 910/2014/EU;

13. zagotavlja kvalificirane storitve elektronske priporo-
čene dostave v nasprotju z zahtevami iz 44. člena Uredbe 
910/2014/EU;

14. izda kvalificirano potrdilo za avtentikacijo spletišč, ki 
ne izpolnjuje zahtev iz 45. člena Uredbe 910/2014/EU.

(3) Z globo od 400 do 5.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(prenehanje veljavnosti)

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektron-
sko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/00, 2/01 in 86/06) in 
Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 99/01 in 42/07) prenehata 
veljati 30. junija 2016.

7. člen
(roki)

(1) Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, v skladu 
s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe 910/2014/EU do 1. avgu-
sta 2016 po uradni dolžnosti izda odločbe, s katerimi overitelje, 
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ki do 30. junija 2016 izdajajo kvalificirana potrdila na podlagi 
Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZEPT in 46/14), kot ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja 
vpiše v zanesljivi seznam.

(2) Slovenska akreditacija do 30. marca 2017 vzpostavi 
postopek akreditacije na področju iz tretjega odstavka 3. člena 
te uredbe.

(3) Minister, pristojen za informacijsko družbo, do 30. de-
cembra 2016 imenuje komisijo iz 4. člena te uredbe.

8. člen
(prehodni ukrep)

Kvalificiranim potrdilom pravnih oseb, ki so jih do 30. ju-
nija 2016 na podlagi Zakona o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu izdali registrirani overitelji in se upora-
bljajo za elektronski podpis pravnih oseb, se do izteka njihove 
veljavnosti, vendar ne dlje kot do 1. julija 2017, ne sme odreči 
veljavnost in dokazna vrednost.

9. člen
(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2016.

Št. 00727-10/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2015-3330-0070

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2032. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega 
konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji 
s sedežem v Lendavi

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD 
in 31/15) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o soglasju za odprtje Generalnega konzulata 
Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem  

v Lendavi

I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Gene-

ralnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem 
v Lendavi.

II
Konzularno območje Generalnega konzulata Madžarske 

v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi obsega občine Apa-
če, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik/Dobronak, Gornja 
Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Križev-
ci, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Mur-
ska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, 
Veržej, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Go-
rišnica, Juršinci, Kungota, Lenart, Maribor, Markovci, Ormož, 
Pesnica, Ptuj, Selnica ob Dravi, Središče ob Dravi, Sveta Ana, 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, 
Trnovska vas, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi.

III
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 55100-5/2016
Ljubljana, dne 9. junija 2016
EVA 2016-1811-0042

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske 
službe, o vsebini in pogojih za opravljanje 
izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice 
in službenega znaka

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 
71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o divjadi in lo-
vstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl.US, 17/08 in 46/14 
– ZON-C) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

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

o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini 
in pogojih za opravljanje izpita za lovskega 

čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka

1. člen
V Pravilniku o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vse-

bini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter 
obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05, 
79/06 in 17/11) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom 
»namenom in« doda beseda »za«.

V drugem odstavku se na koncu drugega stavka pred piko 
doda vejica in besedilo »in sicer za pet let«.

V tretjem odstavku se besedilo »zaposlen v lovišču s 
posebnim namenom« nadomesti z besedilom »zaposlen pri 
upravljavcu lovišča s posebnim namenom«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Lovski čuvaji, ki imajo z upravljavci lovišč sklenjeno 
pogodbo o izvajanju lovsko-čuvajske službe in lovski čuvaji, ki 
so zaposleni pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, se 
morajo vsaj enkrat v petih letih udeležiti izobraževanja lovskih 
čuvajev, ki jih organizirajo Lovska zveza Slovenije, Zavod za 
gozdove Slovenije, lovska inšpekcija ali ministrstvo, pristojno 
za divjad in lovstvo.«.

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

»3. člen
(nadzor)

(1) Upravljavec mora zagotoviti nadzor v lovišču oziroma 
lovišču s posebnim namenom.

(2) Lovski čuvaj mora voditi dnevnik o nadzoru, ki se vodi 
v pisni ali elektronski obliki in mora vsebovati:

– naziv lovišča ali lovišča s posebnim namenom,
– ime in priimek lovskega čuvaja,
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– številko izkaznice in znaka lovskega čuvaja,
– datum obhoda,
– ura obhoda (od–do),
– območje (kraj) obhoda in
– opažanja lovskega čuvaja.
(3) Dnevnik o nadzoru je sestavni del poslovnih evidenc 

upravljavca in se mora hraniti najmanj tri leta.
(4) Lovski čuvaj mora opraviti najmanj pet nadzorov me-

sečno. Vsak nadzor mora zabeležiti v dnevniku nadzora najka-
sneje naslednji dan po opravljenem nadzoru.«.

3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se črta beseda »Republike«.

4. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat, ki izpita za lovskega čuvaja ne opravi uspe-

šno, lahko še dvakrat pristopi k izpitu na naslednjih razpisanih 
rokih.«.

5. člen
V prvem odstavku 8.a člena se na koncu odstavka doda 

nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec lovišča ne sme predlagati 
za lovskega čuvaja kandidata, ki je hkrati tudi odgovorna oseba 
upravljavca.«.

V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nov sta-
vek, ki se glasi: »V kolikor upravljavec lovišča oziroma lovišča 
s posebnim namenom predlaga za lovskega čuvaja kandidata, 
ki je opravil izpit za lovskega čuvaja pred več kot petimi leti 
od podaje predloga oziroma kandidata, kateremu je potekla 
veljavnost izkaznice lovskega čuvaja, mora biti predlogu prilo-
ženo še potrdilo o udeležbi na izobraževanju lovskih čuvajev v 
zadnjih petih letih.«.

V četrtem odstavku se na koncu odstavka pred piko 
doda vejica in besedilo »in sicer za pet let, lovskemu čuvaju 
zaposlenemu pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom pa 

za dobo trajanja pogodbe o zaposlitvi z upravljavcem lovišča s 
posebnim namenom«.

6. člen
V 8.b členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poteka veljavnosti izkaznice lovskega čuvaja ali po-

godbe o zaposlitvi v lovišču s posebnim namenom;«.

7. člen
Priloge I do IV se nadomestijo z novimi prilogami I do IV, 

ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(1) Veljavne pogodbe o izvajanju lovsko-čuvajske službe 

v lovišču upravljavca, ki so, na dan uveljavitve tega pravilnika, 
sklenjene za dobo petih let ali krajšo, veljajo do poteka pogod-
bene dobe.

(2) Veljavne pogodbe o izvajanju lovsko-čuvajske službe 
v lovišču upravljavca, ki so, na dan uveljavitve tega pravilnika, 
sklenjene za dobo daljšo od petih let ali za nedoločen čas, 
veljajo še pet let od uveljavitve tega pravilnika.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2014
Ljubljana, dne 29. junija 2016
EVA 2014-2330-0059

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA: 
 
»Priloga I: Spričevalo o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja 

 
 
 
 
 

             REPUBLIKA SLOVENIJA                         Št.: ______________ 
 
 
 
 

SPRIČEVALO 
o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja 

 
 
ime in priimek: ______________________________________ 
 
rojen(a): __________________________v kraju ___________________________________ 
 
državljan(ka): _______________________________________ 
 
stanujoč(a): ________________________________________________________________ 
 
član(ica) LD /zaposlen(a) v lovišču s posebnim namenom:____________________________ 
 
je v __________________________________ , dne ______________________ , opravil(a)  
 
 

IZPIT ZA LOVSKEGA ČUVAJA, 
 
predpisan v 71. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08 in 46/14 – ZON-C). 
 
 
V _____________________________ , dne _____________________ 
 
 
 
 
Člani izpitne komisije:                                                                               Žig in podpis 
                                                                                                      predsednika izpitne komisije 
1. ________________________________ 
 
2. ________________________________ 
 
3. ________________________________ 
 
4. ________________________________ 
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Priloga II: Izkaznica lovskega čuvaja 
 
 

                       REPUBLIKA       SLOVENIJA                       
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 
 
 

fotografija v velikosti 24x30 mm 
 
 

IZKAZNICA LOVSKEGA ČUVAJA  
ŠT.__________ 

                                                         
                                                      ŠT. ZNAKA __________ 

 
________________________________ 

(ime in priimek) 
 

________________________________ 
(datum rojstva) 

 
________________________________ 

(naziv lovišča/lovišča s posebnim namenom) 
 
 

Datum veljave _______* 
 

M.P. 
 
 
 

_________________________ 
(podpis izdajatelja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* V primeru izkaznice, ki velja za določen čas, se vpiše »od __ do __«.  Za lovske čuvaje v lovišču s 
posebnim namenom se vpiše »nedoločen čas«. 
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Priloga III: Predlog za imenovanje lovskih čuvajev 
 
Naziv predlagatelja:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
 
 
 
 

PREDLOG ZA IMENOVANJE LOVSKIH ČUVAJEV 
 
 

(naziv upravljavca z loviščem/loviščem s posebnim namenom) 
 

predlagam, da se za lovske čuvaje v lovišču/lovišču s posebnim namenom  
 

(naziv lovišča/lovišča s posebnim namenom) 
 

imenuje sledeče kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za lovske čuvaje (ustrezno obkrožite): 
- za dobo petih let 
- za dobo trajanja pogodbe o zaposlitvi pri upravljavcu lovišča s posebnim 

namenom  
       

 
Ime in priimek:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
 
Ime in priimek:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
 
Ime in priimek:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
 
Ime in priimek:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
 
 
Kraj:   
  

Dne:                      Žig  
  Odgovorna oseba 

predlagatelja  
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Priloga IV: Izjava  
 
 

  
 
 
 
 

PODATKI O KANDIDATU ZA LOVSKEGA ČUVAJA 
 
 
Ime in priimek:A  
Ulica in hišna št.: A  
Poštna številka: A    
Pošta: A  
Datum rojstva: A   
 
Lovišče/lovišče s posebnim namenom: A  
                                                                             (naziv lovišča/lovišča s posebnim namenom) 
 
 
 

IZJAVA  
 
Izjavljam, da bom pri izvajanju nalog lovskega čuvaja ravnal-a v skladu z določbami zakona, 
ki ureja divjad in lovstvo ter pri tem spoštoval-a tudi vse druge veljavne predpise. Naloge 
lovskega čuvaja bom opravljal-a odgovorno, vestno, nepristransko, lovsko pravično in etično 
ter spoštljivo do narave in vseh živih bitij.  
 
Izjavljam tudi, da imam kot član-ica lovske organizacije triletno lovsko prakso. 
 
 
Kraj:   
  

Dne:   
  Podpis kandidata 

 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne    
 Žig  
     
  Minister za kmetijstvo,  

gozdarstvo in prehrano«.  
 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO  
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POPRAVKI

2034. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata 
Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

P O P R A V E K   S K L E P A
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vilni, 

v Republiki Litvi

I
V Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 50100-22/2015/4 

z dne 8. 10. 2015 se drugi odstavek I. člena pravilno glasi:
»Konzularno območje konzulata obsega celotno ozemlje 

Republike Litve.«.

Št. 50100-22/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2016

Vlada Republike Slovenije

mag. Darko Krašovec l.r.
Generalni sekretar

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1994. Zakon o izvajanju mednarodnih programov 

s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI) 6759
1995. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o iz-

vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (ZIPRS1617-A) 6761

1996. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2B) 6762

1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o od-
vetništvu (ZOdv-E) 6766

1998. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letal-
stvu (ZLet-D) 6767

1999. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-L) 6767

VLADA
2030. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s sve-

žim sadjem in zelenjavo 6813
2031. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski iden-

tifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske tran-
sakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES 6828

2032. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata 
Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Len-
davi 6829

MINISTRSTVA
2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in 
pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter 
obliki izkaznice in službenega znaka 6829

2000. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za 
prosilca za mednarodno zaščito 6771

2001. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb 
iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 6771

BANKA SLOVENIJE
2002. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške 

kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po sta-
nju na dan 1. 6. 2016 6772

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2003. Poročilo o gibanju plač za april 2016 6772

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2004. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti 

bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 
31. 12. 2017 6772

2005. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospo-
darske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot kolek-
tivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo 6773



Stran 6836 / Št. 46 / 30. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2016 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

OBČINE

DOBJE
2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 

2015 6774
2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih 

programov in projektov, ki se sofinancirajo iz pro-
računa Občine Dobje 6775

2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju 
občinske gospodarske javne službe – obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov 6776

2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju 
občinske gospodarske javne službe – odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 6777

DOL PRI LJUBLJANI
2010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2016 6777

GROSUPLJE
2011. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Gospodarska cona Sever 6777
2012. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Pri Bambiču 6779
2013. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje TOC II 6781
2014. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

ureditveno območje TOC III 6783
2015. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Dvori III 6785
2016. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč 

za ureditveno območje Dvori IV 6787

IDRIJA
2017. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem ob-

činskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora 
kamnoloma Kresov grič 6789

JESENICE
2018. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občin-

skemu svetniku 6791

KOZJE
2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Koz-

je za leto 2015 6792
2020. Pravilnik o sofinanciranju priklopa na toplovodno 

omrežje 6793
LJUBLJANA

2021. Sklep o začetku postopka priprave občinskega po-
drobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska 
soseska Brdo 6794
MURSKA SOBOTA

2029. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogre-
vanje 6812
PIRAN

2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in 
promocijski center Avditorij Portorož 6795
PREBOLD

2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine 
Prebold 6799
SODRAŽICA

2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica 
(OPN S 07) – 1 6801
STRAŽA

2025. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomeni-
kov lokalnega pomena na območju Občine Straža 6801

2026. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Vavta vas 6809
ŠKOCJAN

2027. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski za-
poslitveni center 6810
TURNIŠČE

2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po-
deljevanju priznanj Občine Turnišče 6811
POPRAVKI

2034. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike 
Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi 6835
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