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DRŽAVNI ZBOR
865.

Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega
zakonika (OROZ631)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 22. marca
2018 sprejel

Rok iz tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike
Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, prične teči 28. marca 2018 in se izteče 10. aprila
2018.
Št. 020-12/18-10/3
Ljubljana, dne 27. marca 2018
EPA 2706-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AVTENTIČNO RAZLAGO
631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631)
v naslednjem besedilu:
»Določbo 631. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US)
je treba razumeti tako, da je pogoj koneksnosti terjatev sodelavca podjemnika do podjemnika in podjemnika do naročnika
izpolnjen, če se obe terjatvi nanašata na dela opravljena v
okviru istega pogodbenega razmerja.«
Št. 310-09/18-1/16
Ljubljana, dne 22. marca 2018
EPA 2558-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

866.

Sklep o seznanitvi, da predsednik republike
ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade

Na podlagi 111. člena Ustave Republike Slovenije ter
112. in 227. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
se je Državni zbor na seji 27. marca 2018 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor ugotavlja, da je predsednik republike Borut
Pahor Državni zbor obvestil, da na podlagi prvega odstavka
111. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka
225. člena Poslovnika državnega zbora ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade.

Leto XXVIII

PREDSEDNIK REPUBLIKE
867.

Imenovanje Komisije predsednika Republike
Slovenije za pomilostitve

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in za izvrševanje Zakona o pomilostitvi
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB1) imenujem

KOMISIJO
predsednika Republike Slovenije
za pomilostitve
I.
V komisijo za pomilostitve kot posvetovalno telo predsednika Republike Slovenije imenujem:
1. Mag. Ivana Bizjaka
2. Ljubico Kosmovski Fojkar
3. Petra Hauptmana.
II.
To imenovanje začne veljati takoj in nadomesti vsa prejšnja imenovanja.
Št. 725-04-1/2018-1
Ljubljana, dne 1. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
868.

Sklep o določitvi datuma ponovnega
glasovanja na zakonodajnem referendumu
o Zakonu o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper

Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. Uv 10/2017-67
z dne 14. 3. 2018 v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča opr.
št. U-I-191/17-25 z dne 25. 1. 2018 (Uradni list RS, št. 6/18)
in 30. in 33. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Državna volilna komisija na 34. seji 27. marca 2018 sprejela

SKLEP
o določitvi datuma ponovnega glasovanja
na zakonodajnem referendumu o Zakonu
o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača–Koper
I
Ponovno glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo,
13. maja 2018.
II
Za dan, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo ponovnega glasovanja na referendumu, se
določi torek, 3. april 2018.
III.
Po Odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT, Uradni list RS, št. 34/17)
se vprašanje, ki se daje na referendum, glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju
in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja
2017?«.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 042-1/2018-1
Ljubljana, dne 27. marca 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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OBČINE
AJDOVŠČINA
869.

Sprememba in dopolnitev Statuta javnega
zavoda Zavod za šport Ajdovščina

BOROVNICA
870.

Sklep o začetku priprave tretje spremembe
in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
Liko Vrhnika d.d. v Borovnici

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02), 11. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavoda za šport Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 107/08) in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 56/17) je svet javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina na seji dne 5. 1. 2018 sprejel

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr. ZUPUDPP), 43/10 –
ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl.US:
U-I-43/13) v povezavi s 3. točko 273. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) sprejme župan Občine
Borovnica

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA
javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina

SKLEP
o začetku priprave tretje spremembe
in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu
Liko Vrhnika d.d. v Borovnici

1. člen
V Statutu javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
Zavod za šport Ajdovščina (v nadaljevanju Zavod) je javni
zavod, ki ga je ustanovila Občina Ajdovščina za opravljanje
športnih in mladinskih dejavnosti ter upravljanje športnih in
mladinskih objektov, ki so mu dani v upravljanje: Športni center
Police, Letno kopališče Police, Avtokamp Police in Mladinski
center in hotel Ajdovščina.
Zavod posluje pod imenom: Zavod za šport Ajdovščina.
Sedež zavoda: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici pod številko vložka 1/04241/00. Matična številka zavoda je 1434268, identifikacijska številka za DDV je
Sl 59164301.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon, odlok o ustanovitvi in ta statut.
Zavod ima za področje mladinske dejavnosti organizirano
notranjo organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime: Mladinski
kulturni center Hiša mladih Ajdovščina, ki ga uporablja poleg
imena zavoda.
NOE nima pooblastil in ne more samostojno sklepati
pravnih poslov v pravnem prometu.
2. člen
V Statutu javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina se
3.a člen spremeni tako, da se glasi:
NOE ima svoj žig okrogle oblike, premera 35 mm. V
zgornjem delu kroga je besedilo »Mladinski kulturni center Hiša
mladih«, v sredini žiga je logotip »Hiša mladih«, »Zavod za
šport Ajdovščina« je navedena v spodnjem delu kroga.
Žig premera 35 mm se uporablja za žigosanje korespondenčnih dokumentov, potrdil, naročilnic, dobavnic in drugih
dokumentov, ki so povezani z NOE.
Žig NOE hrani vodja NOE v zaklenjenih prostorih, do katerih imajo dostop le od direktorja pooblaščene osebe.
3. člen
Te Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda za šport
Ajdovščina začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50/003/2018
Ajdovščina, dne 15. marca 2018
Predsednik sveta zavoda
Miloš Popović l.r.

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev UN)
1. V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Borovnica (OPN Borovnica, Uradni list RS, št. 52/14; v nadaljnjem besedilu: OPN) je območje tovarne LIKO po namenski
rabi opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti (I) s podrobnejšo namenski rabo IP – površine za industrijo, ki se ureja
z UN. Na delu območja velja Odlok o ureditvenem načrtu za
lesnoindustrijski kombinat »Liko« v Borovnici (Uradni list SRS,
št. 13/98) in Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu
za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici (Uradni list RS, št. 51/05 in
spr.). Predmetno območje zajema celotno enoto urejanja prostora pod oznako BO1/34.
2. Območje urejanja je v varovanih območjih:
– območje kulturne krajine, Ljubljana – Kulturna krajina
Ljubljansko barje,
– vodovarstveno območje,
– naravovarstveno območje (ekološko pomembna območja).
3. Pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev je podal
naročnik Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, z namenom spremembe dopustnih dejavnosti na
obravnavanem območju.
Hkrati s to spremembo se spremeni tudi naziv, in sicer
se namesto »območja za lesnoindustrijski kombinat »LIKO« v
Borovnici« uporablja naziv »območje Struge«.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev UN)
1. Območje UN se nahaja v naselju Borovnica in obsega zemljišča parcelna številka: 302/4, 302/5, 314/7, 314/8,
3586/21, 3586/22, 3586/23, 3586/24, 3586/25, 3586/26,
3586/27, 3586/28, 3586/29, 3586/30, 3586/31, 3586/32,
3586/33, 3586/34, 3586/35, 3586/36, 3586/37, 3586/39,
3586/40, 3586/41, 3586/42, 3586/43, 3586/44, 3586/45,
3586/46, 3586/47, 3586/48, 3586/49, 3586/50 – delno,
3586/51, 3586/52, 3586/53, 3586/54, 3586/55, 3586/56,
3586/57, 3586/58, 3586/59, 3586/60, 3586/61, 3586/62,
3586/63, 3586/64, 3586/65, 3586/66, 3586/67, 3643/1, 3643/2,
3644/2 – delno, 428/10, 428/11, 429/4, 2080/76, 2080/41 vse
k.o. 2004 Borovnica, s skupno površino 58.795,00 m2,
2. Območje lahko obsega tudi druga zemljišča, ki so potrebna za urejanje zgoraj navedenih zemljišč.
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(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– OPN (splošni prostorski ureditveni pogoji, prostorski
ureditveni pogoji glede na namensko rabo in usmeritve za
pripravo sprememb in dopolnitev UN),
– investicijskih namer investitorja,
– smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– strokovnih podlag.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije
(2) Koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
bo na podlagi pooblastila naročnika prevzel načrtovalec oziroma izdelovalec sprememb in dopolnitev UN.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Borovnica – www.borovnica.si
Št. 3500-0001/2018-1
Borovnica, dne 19. marca 2018

(roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN in njegovih
posameznih faz)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev UN teče na
podlagi od 57. do 61.b ZPNačrt, in sicer po skrajšanem postopku, v naslednjih fazah in okvirnih rokih:
1. Priprava osnutka sprememb in dopolnitev UN: 45 dni
od pričetka del,
2. Pridobitev posebnih smernic od nosilcev urejanja prostora: 15 dni,
3. Pridobitev mnenja (prvo mnenje) nosilcev urejanja prostora in odločitve ministrstva ali je potrebno izdelati CPVO:
30 dni,
4. Izdelava morebitnih analiz in študij na zahtevo nosilcev
urejanja prostora,
5. Izdelava morebitnega okoljskega poročila,
6. Dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev UN: 30 dni,
7. Javno naznanilo (obvestilo javnosti o javni razgrnitvi):
7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
8. Javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni,
9. Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti:
15 dni,
10. Priprava predloga sprememb in dopolnitev UN: 30 dni,
11. Pridobitev mnenj (drugo mnenje) nosilcev urejanja
prostora: 30 dni,
12. Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN: 15 dni,
13. Predložitev usklajenega predloga sprememb in dopolnitev UN občinskemu svetu v sprejem: 30 dni,
14. Objava sprememb in dopolnitev UN v uradnem glasilu: 7 dni.

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

CELJE
871.

Sklep o začetku postopka priprave
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
»Gospodarske cone v Celju«

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.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske
cone v Celju«
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone v Celju«
(v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).

5. člen

2.

(nosilci urejanja prostora)

Ocena stanja in razlogi za pripravo spremembe
in dopolnitve ZN

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6,
p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana),
4. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
5. Občina Borovnica, Paplerjeva cesta 22, 1353 Borovnica,
6. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku
priprave UN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(financiranje in koordinacija)
(1) Izdelavo geodetskega načrta, morebitnih strokovnih
podlag, idejnih zasnov, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja
prostora ter programa opremljanja bo financiral naročnik in
pobudnik.

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje opredeljeno kot
območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.
V naravi je območje namenjeno proizvodnim dejavnostim
in ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu »Gospodarske cone v
Celju« (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84,
14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96,
23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05,
29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13,
12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15, 65/16, 14/17, 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZN). Zaradi strategije širitve obstoječe proizvodne dejavnosti in s tem povezanega tehnološkega procesa
podjetja Maksim d.o.o. je potrebno povečati razpoložljiv prostor
za opravljanje dejavnosti družbe. K spremembi in dopolnitvi ZN
se pristopa z namenom določitve prostorskih izvedbenih pogojev za širitev industrijske dejavnosti in z namenom tekstualne
določitve prostorskih izvedbenih pogojev za postavitev ograje
med cesto ob Hudinji in proizvodnim območjem od križišča z
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Bežigrajsko cesto do križišča s Kidričevo ulico, pri čemer spremembe ne smejo vplivati na realizacijo v ZN načrtovane ceste
ob Hudinji. Predmet spremembe in dopolnitve ZN je območje
širitve rezervata 'c' za različne poslovne dejavnosti, ki je locirano ob severovzhodnem delu rezervata.
3.
Območje spremembe in dopolnitve ZN
Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega del parc.
št. 1505/14 in manjši del parc. št. 1500/1, obe k.o. 1074 – Spodnja Hudinja v skupni površini cca 350 m2.
Območje spremembe in dopolnitve se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni glede na boljšo prostorsko zasnovo
in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi spremembe in dopolnitve ZN
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Sektor območja
Savinje
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo,
2. Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.,
3. Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
4. Telemach d.o.o.,
5. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.,
6. Energetika Celje, JP d.o.o.,
7. Simbio, JP d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave spremembe in dopolnitve
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo spremembe in dopolnitve ZN je
strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino
Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01), Sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01),
strokovnih podlag za pripravo Občinskega prostorskega načrta
(Sklep o pripravi OPN Mestne občine Celje, Uradni list RS,
št. 33/03 in št. 13/09), drugih strokovnih podlag, ki so izdelane
za obravnavo tega in sosednjih območij, projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalne ceste ob Hudinji ter investicijskih
namer na tem območju.
6.
Roki za pripravo
Spremembe in dopolnitve ZN se vodi skladno z določili
57., 58., 59., 60., 61. in 61.a 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,
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57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo spremembe in dopolnitve ZN financira investitor,
ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja
se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino
Celje in investitorjem.
8.
Končna določba
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 Celje http://moc.celje.si/okolje/8-staticnestrani/969-druge-novice.
Št. 3505-7/2018
Celje, dne 16. marca 2018
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

MIRNA PEČ
872.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Mirna Peč

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12, 109/12 in 76/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl.
US), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02 in 99/13) in 16. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in
40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji
dne 15. 3. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 13/14) se za 49. členom doda nov 49.a člen, ki se glasi:
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(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)
(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na
podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od
uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«
2. člen
V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
»50. člen

Uradni list Republike Slovenije
obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni
posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu
za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega
člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb
obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku
v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri
čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko
obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora
odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih
subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne)
uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.«

(splošna določba o cenah)
(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok
in odloki o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih
javnih služb.
(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka
tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih
javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene
v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten
donos.
(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede
na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe tega odloka se pri načinu izvajanja poračunov
cen upoštevajo že za obračunsko obdobje, ki predstavlja koledarsko leto pred sprejemom odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-33/2013-34
Mirna Peč, dne 16. marca 2018
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

3. člen
V odloku se za 50. členom doda 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(enotna potrjena cena gospodarskih javnih služb
obdelave in odlaganja)
(1) CeROD d.o.o. mora oblikovati enotne cene za območje vseh občin družbenic CeROD d.o.o., pri čemer v cene vključi vse upravičene stroške in donos v višini, ki ne sme presegati
zneska določenega v metodologiji za oblikovanje cen.
(2) Enotne cene se oblikujejo posebej na ravni storitve
in na ravni stroškov gospodarske javne infrastrukture, ločeno
za vsako posamezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja
CeROD d.o.o..«
4. člen
Za 50.a členom se doda 50.b člen, ki se glasi:
»50.b člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ,
ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb
posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na
povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v
primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše
obračunsko obdobje.«
5. člen
Za 50.b členom se doda 50.c člen, ki se glasi:
»50.c člen
(poračuni cen gospodarskih javnih služb
obdelave in odlaganja)
(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru,
če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega

873.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mirna Peč

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter
16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni
seji dne 15. 3. 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Mirna Peč
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Mirna Peč se imenuje:
za predsednico: Martina Gramc, roj.1963, Novo mesto,
Nad Mlini 35
za namestnika predsednice: Gregor Kovačič, roj. 1989,
Mirna Peč, Malenska vas 2A,
za članico: Irena Mežan, roj. 1959, Mirna Peč, Šranga 2
za namestnika članice: Marjan Primc, 1948, Mirna Peč,
Marof 17,
za članico: Tatjano Kupljenik, roj. 1980, Mirna Peč, Postaja 30
za namestnika članice: Silvester Barbo, roj. 1967, Mirna
Peč, Veliki Kal 19,
za članico: Andreja Perše, roj. 1985, Mirna Peč, Goriška
vas 1b
za namestnika članice: Andrej Vovko, roj. 1973, Mirna
Peč, Biška vas 28.
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2. člen
Sedež volilne komisije je v prostorih Občine Mirna Peč v
Mirni Peči, Trg 2.

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Kamnolom Topli Vrh

3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

(predmet sklepa)

Št. 040-01/2018-1
Mirna Peč, dne 15. marca 2018
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

874.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni listi RS,
št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08,
100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 15. 3. 2018
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št.: 2851/5, k.o. 1451 – Mirna Peč, 2983/2, k.o. 1451
– Mirna Peč in 2523/1, k.o. 1450 – Golobinjek.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status
javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2018-5
Mirna Peč, dne 16. marca 2018
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

SEMIČ
875.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za Kamnolom Topli Vrh

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO,
61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 57/10, 27/16) je županja Občine Semič dne 21. 3.
2018 sprejela

1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Kamnolom Topli Vrh (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Občina Semič je dne 14. 2. 2018 s strani investitorja –
podjetja GMP Peskokop Alen Mujakić s.p., Metliška cesta 7,
8333 Semič (v nadaljevanju: investitor) prejela pobudo za izdelavo OPPN z namenom nadaljevanja izkoriščanja mineralnih
surovin (dolomita – tehničnega kamna) oziroma širitve pridobivalnega prostora na obstoječi lokaciji Kamnoloma Topli Vrh.
Območje OPPN obsega območje, ki je v Občinskem
prostorskem načrtu Občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13,
105/15, 52/16) (v nadaljevanju: OPN) opredeljeno kot območje
EUP CRM-14. Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot
»površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)«.
Skladno s 133. členom OPN je na območju Kamnoloma
Topli Vrh predvidena izdelava OPPN. Določene so naslednje
usmeritve za izdelavo OPPN:
»Ureditveno območje določeno s prostorskim aktom mora
biti večje od obsega pridobivalnega prostora. Dostopna pot do
območja kamnoloma naj ostaja v makadamski izvedbi. Dejavnosti v kamnolomu naj se prilagodi in izvaja na način, ki ne bo
konflikten z ekološkimi zahtevami velikih zveri. Obseg in višina
kamnoloma se omeji tako, da ne bo viden s širše okolice, zaradi
ohranjanja podobe značilne kulturne krajine nad območjem
opuščene kočevarske vasi v širšem prostoru.«
Predmet OPPN je določitev pogojev za širitev pridobivalnega prostora in pridobivanje dolomita – tehničnega kamna s
sprotno in končno sanacijo in rekultivacijo.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati tudi eventuelna
druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku
izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorja in
– izvajanje določil 133. člena OPN.
3. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2)
oziroma predpis, ki ureja prostorsko načrtovanje,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07,
61/17 – ZUreP-2) oziroma predpis, ki ureja vsebino, obliko in
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS,
št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – skl. US, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17) oziroma predpis, ki
ureja varstvo okolja.
4. člen
(območje OPPN)
Območje urejanja znaša cca 4 ha in obsega celotno zemljišče parc. št. 12/1 k.o. Črmošnjice (1521).
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5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz
prostora in izkazanih potreb, pridobljenih smernic in analize
le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavnih
predpisov.
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže
kasneje v postopku izdelave OPPN, če takšna potreba izhaja
iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško
presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
13. JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, 8000 Novo mesto
15. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
16. Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič
17. Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave akta izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(roki za pripravo OPPN)
Izdelava OPPN bo potekala v naslednjih okvirnih rokih:
AKTIVNOST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OKVIRNI ROK
IZDELAVE
maj 2018
avgust 2018
september 2018
november 2018
januar 2019
februar 2019
februar 2019

osnutek OPPN
dopolnjen osnutek OPPN
javna razgrnitev in obravnava
predlog OPPN
usklajen predlog OPPN
sprejem usklajenega predloga
objava OPPN
izdelava končnega dokumenta v šestih
izvodih. Od tega 4 izvode pripravljavcu,
2 izvoda investitorju.
marec 2019
Opomba: V času uporabe ZUrep-2 se terminologija, aktivnosti in roki uskladijo s tem zakonom.

Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje
vplivov na okolje. V primeru, da ga je potrebno izvesti, se roki
ustrezno podaljšajo.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za celotno pripravo OPPN in s tem
postopkom povezanimi stroški krije investitor.
9. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Semič: www.semic.si ter začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 3505-01/2018-2
Semič, dne 21. marca 2018
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SLOVENJ GRADEC
876.

Obvezna razlaga 15. člena Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
izven naselij v Občini Slovenj Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo
– Statut MOSG-UPB-2) in v povezavi s 93. členom Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec – UPB2 (Uradni list RS, št. 87/15) je Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 37. redni seji dne 21. marec 2018 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja izven naselij v Občini
Slovenj Gradec
(UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 –
sprememba)
I.
15. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (UPB1, Uradni list
RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) glasi:
»Na površinah najboljših in ostalih kmetijskih zemljišč, so
dovoljeni posegi za zagotovitev kmetijske proizvodnje, oziroma
osnovne rabe prostora.
Razpršena poselitev posameznih stanovanjskih hiš na
območju kmetijskih zemljišč ni dovoljena.
V prostorskih aktih se na območjih kmetijskih zemljišč
(najboljših in ostalih) brez spremembe kmetijske namenske
rabe lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture; cevovodi za pitno vodo in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest.
Pomožni kmetijski objekti iz druge alineje tretjega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.«
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Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
(UPB1, Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) se
glasi:
»Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven
naselij v Občini Slovenj Gradec (PUP IZVEN NASELIJ-UPB1,
Uradni list RS, št. 72/12 in 65/14 – sprememba) v 15. členu
opredeljuje dovoljene posege na območjih kmetijskih zemljišč
glede na vrsto objektov, in sicer načrtovanje vseh pomožnih
kmetijskih objektov, ki se lahko uporabljajo le za kmetijske namene. Takšna ureditev je skladna z določbo 3.č člena Zakona o
kmetijskih zemljiščih, na podlagi katerega se lahko na območju
kmetijskih zemljišč dopusti gradnja enostavnih in nezahtevnih
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, razen kleti in vinskih
kleti, v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Iz navedenih pravnih podlag je razvidno, da ZKZ, akt lokalne skupnosti in tudi sama uredba, kot pogoj za dopustnost
gradnje ali posegov v prostor ne vežeta na subjektivne pogoje
oziroma investitorjev status v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ustrezno registracijo oziroma status kmeta in pridobitev
GERK.«

Št.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

877.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu individualne zazidave
Šmartno – Krnice (SC 8)

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 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) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 37. redni seji dne 21. 3.
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu individualne zazidave
Šmartno – Krnice (SC 8)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno –
Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90 in 1/17), ki ga je izdelal
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko
naloge: 17084.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na
spremembo dela prostorske ureditve na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami 600/14, 602/4 in 608/11, vse k.o.
Legen (851), kjer se na zemljišču s parcelno številko 608/11,
k.o. Legen (851) opredeli nova gradbena parcela na katero se
umesti stanovanjska stavba z oznako 3. Preostala zemljišča
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se, kot funkcionalna zemljišča, priključijo h gradbeni parceli
stavbe z oznako 2.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega
odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev,
ki sta na vpogled v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.
3. člen
V grafičnem delu odloka se spremeni potek zahodne meje
gradbene parcele stavbe z oznako 3 tako, da meja poteka po
zahodni meji zemljišča s parcelno številko 608/11, k.o. Legen
(851). Skladno s spremembo meje gradbene parcele se uskladi
tudi lokacija stavbe z oznako 3.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0016/2017
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2018
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

II.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2018
Slovenj Gradec, dne 22. marca 2018
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ŠMARJE PRI JELŠAH
878.

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena 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 in
13/18) in 84. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
22. redni seji dne 21. 3. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2017 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 Šmarje
pri Jelšah za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2017 ter
o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se
objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 0321-0002/2018-3
Šmarje pri Jelšah, dne 21. marca 2018
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

Št.

20 / 27. 3. 2018

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I-II)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV-V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
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IX.
Znesek
v EUR
8.915.335
7.889.985
7.057.480
6.325.933
534.027
197.520
832.505
608.526
7.450
17.985
4.090
194.454
53.369
53.369
971.981

X.
XI.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX=-III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
31. 12. PRETEKLEGA LETA (2016)

879.

99.691
2.117.181
27.663
106.000
3.719.721
67.670
2.525.409
269.017
857.625
3.000.981
3.000.981
264.810
156.443
108.367

0
4.085
914.318
914.318
383.496
383.496

87.975

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
(1) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določi
nepremičnina, v naravi Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, z
naslovom Cesta na Sv. Rok 1, 3240 Šmarje pri Jelšah, v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah, v katastrski občini 1200 Šmarje
pri Jelšah parcela 1195, na kateri stoji stavba z ID znakom
1200- 542, in sicer deli stavb z ID znaki: 1200-542-1, do 7/10
ter 1200-542-3, 1200-542-4, 1200-542-9, 1200-542-10, 1200542-11, 1200-542-12 in 1200-542-13, vse do 1/1.
(2) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa
tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku,
ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
2. člen
Nepremičnine, navedene v prvem odstavku prejšnjega
člena, se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0002/2018-8
Šmarje pri Jelšah, dne 21. marca 2018
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

–33.242

4.085
4.085

33.242

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16 in
61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US)
in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 22. seji
dne 21. 3. 2018 sprejel

953.485
18.496
8.948.577
1.963.065
612.531

501.665
530.822

880.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 22. redni seji dne 21. 3. 2018 sprejel

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih
nepremičninah z ID znakom parcela 1210 1359/25, parcela
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1209 890/8, parcela 1186 1149/7, parcela 1186 1149/8, parcela 1186 1149/5, parcela 1186 1149/10, parcela 1186 1171/12,
parcela 1186 1171/13, parcela 1186 1171/15, parcela 1186
1171/16, parcela 1186 1171/2, parcela 1186 1171/10, parcela
1186 1171/9 in parcela 1186 1171/8.
2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0002/2018-9
Šmarje pri Jelšah, dne 21. marca 2018
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

ZAGORJE OB SAVI
881.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2017

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 pop.), 110/11 – ZDIU12,

A
I

Št.
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101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17
– ZIPRS1718) in 104. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 22. redni seji dne 19. 3. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2017 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 Zagorje
ob Savi za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2017 obsega v evrih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+73+74+78

TEKOČI PRIHODKI

70+71

70 DAVČNI PRIHODKI

13.869.365
11.990.929
10.382.645

700 Davki na dohodek in dobiček

9.252.144

703 Davki na premoženje

929.029

704 Domači davki na blago in storitve

201.472

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.608.284

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.311.614

711 Takse in pristojbine

8.078

712 Denarne kazni

8.901

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

43.512

714 Drugi nedavčni prihodki

236.179

72 KAPITALSKI PRIHODKI

126.380

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

23.109

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.

103.271

73 PREJETE DONACIJE

3.612

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.612

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.748.444

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.725.437

741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

II

Stran

23.007

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve

40+41+42+43

14.257.340
4.047.328
741.439
126.423
1.471.522
33.928
1.674.015

Stran
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41 TEKOČI TRANSFERI

7.485.611

410 Subvencije

130.717

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.625.085

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

719.906

413 Drugi tekoči domači transferi

3.009.903

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.333.291

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.333.291

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

391.110

431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

258.444

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

132.666

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

I-II

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750+751

–387.976

8.567

750 Prejeta vračila danih posojil

8.567

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE

IV-V

50 ZADOLŽEVANJE

770.598

500 Domače zadolževanje
VIII

+8.567

770.598

ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA

506.412

550 Odplačila domačega dolga

506.412

IX

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

I+IV+VII-II-V-VIII

–115.223

X
XI

NETO ZADOLŽEVANJE

VII-VIII

+264.186

NETO FINANCIRANJE

VI+X-IX

XII

Stanje sredstev na računih konec preteklega leta

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni
del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna
z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Občine Zagorje
ob Savi.
Št. 410-44/2017
Zagorje ob Savi, dne 19. marca 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

882.

Odlok o subvencioniranju socialno varstvene
storitve socialnega servisa

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17
in 54/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) in 96. člena Poslovnika Občinskega sveta

–387.976
1.271.542

Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 19. 3. 2018
sprejel

ODLOK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa
1. člen
S tem odlokom se določi vrsta socialno varstvene storitve
socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo), ki ga
Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) subvencionira.
Z odlokom se določijo upravičenci, višina subvencije,
pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen
Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno
stalno prebivališče v občini.
Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, za prejemanje subvencije izpolnjevati kriterije
iz vsaj dveh točk navedenih v nadaljevanju:
1. Starostni pogoj:
– so starejši od 70 let.
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2. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same,
– osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe
po pomoči:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma
njihovi svojci (npr. znaki demence).
3. člen
Subvencija znaša 10 evrov mesečno.
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je
mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo.
Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali
stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo
morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za
izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen
Sredstva za sofinanciranje storitve socialnega servisa
varovanja na daljavo se zagotovijo z vsakoletnim proračunom
Občine Zagorje ob Savi in se dodeljujejo do porabe namenskih proračunskih sredstev, po zaporedju prejemanja vlog v
tekočem letu.
Občina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni
razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni
obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo
v razpisni dokumentaciji.
Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene
dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan.
Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi
popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog
upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo
ali zavrnejo.
Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda občinska
uprava Občine Zagorje ob Savi odločbe o dodelitvi subvencije
oziroma sklepe o zavržbi ali zavrnitvi vlog. Zoper odločbo ali
sklep je možna pritožba županu.
6. člen
Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku,
ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi
storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev
pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi
subvencije iz 7. člena tega odloka.
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9. člen
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
10. člen
Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno
zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se
upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo
le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti
pogodbe.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-2/2018
Zagorje ob Savi, dne 19. marca 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

883.

Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje
storitve gospodarske javne službe obdelave
in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v
CEROZ d.o.o.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,
92/134), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN,
57/11), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11, 37/15),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11,
59/13), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 30/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
87/12, 109/12) je občinski svet na 22. redni seji dne 19. 3. 2018
sprejel naslednji

SKLEP

7. člen
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo
njihove medsebojne pravice ter obveznosti.

I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, daje soglasje k
oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe
obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o., ki izhaja iz Elaborata CEROZ d.o.o. z datumom
december 2017, in sicer:
– Cena javne infrastrukture obdelave
MKO
0,01749 EUR/kg
– Cena storitve obdelave MKO
0,05258 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
MKO
0,0337 EUR/kg
– Cena storitve odlaganja MKO
0,0483 EUR/kg
V cenah ni upoštevan 9,5 % DDV.

8. člen
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od
nastanka spremembe.
V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi
navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan
vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

II.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi, daje soglasje k
oblikovanju cene obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
CEROZ d.o.o., ki izhaja iz Elaborata CEROZ d.o.o., z datumom
december 2017, in sicer.
– Cena javne strukture obdelave bioloških odpadkov
0,0234 EUR/kg
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– Cena storitve obdelave bioloških
0,0206 EUR/kg
V cenah ni upoštevan 9,5 % DDV.

Uradni list Republike Slovenije
odpadkov

III.
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov in cene
izvajanja obdelave biološko razgradljivih odpadkov v CEROZ
d.o.o., se objavijo v Uradnem listu RS in veljajo od 1. 4.
2018.
IV.
Ta sklep velja z dnem sprejema.

6.
Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu
upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno
oskrbovalko.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2018 dalje.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen
pod številko 122-22/2017.
Št. 122-10/2018
Zagorje ob Savi, dne 19. februarja 2018
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

884.

Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve
»pomoč družini na domu«

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni
seji dne 19. 3. 2018 sprejel

SKLEPE
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k
ekonomski ceni storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša
17,27 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški neposredne socialne oskrbe v višini 15,37 EUR na
efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v višini 0,94 EUR
ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 0,96 EUR na
efektivno uro.
2.
Uporabnik plača storitev »pomoč družini na domu« v višini
4,90 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene
storitve v višini 12,37 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot
subvencijo, in sicer v višini 10,76 EUR za stroške neposredne
socialne oskrbe, v višini 0,94 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,67 EUR za stroške vodenja in koordiniranja na
efektivno uro storitve.
3.
Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 23,58 EUR na
efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v
višini 16,79 EUR, in sicer: 15,18 EUR za stroške neposredne
socialne oskrbe, v višini 0,94 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,67 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno
uro. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene v
nedeljo plačal storitev v višini 6,79 EUR.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali
dela prostega dne znaša 24,87 EUR na efektivno uro in bo iz
občinskega proračuna subvencionirana v višini 17,69 EUR na
efektivno uro, in sicer: 16,08 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,94 EUR za stroške strokovne priprave in
v višini 0,67 EUR za stroške vodenja in koordiniranja. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene na dan državnega
praznika in dela prostega dne plačal storitev v višini 7,18 EUR.

KRANJ
885.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica
Kranj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in
127/06), 41. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02, 92/15) in 22. člena Statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni
svet Mestne občine Kranj sprejel na 35. seji dne 28. 2. 2018

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Mestna knjižnica Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V 18. členu se spremeni druga alineja tako, da se po
novem glasi:
»– vsak po enega člana, skupaj torej 3 člane strokovnega
sveta imenujejo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Društvo bibliotekarjev Gorenjske in Združenje splošnih knjižnic.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami
tega odloka najkasneje v roku 6 mesecev od dne uveljavitve
tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-3/2018-4-(47/12)
Kranj, dne 9. februarja 2018
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar
Zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan
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Št.

20 / 27. 3. 2018 /

ŠENTJUR
886.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Izvedbenega
prostorskega načrta Občine Šentjur –
spremembe št. 2 za širitev stavbnega
zemljišča na lokaciji Goričica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12
in 109/12 in 35/13 – skl. US:U-I-43/13-8) ter 37. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/16) je župan Občine Šentjur sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Izvedbenega
prostorskega načrta Občine Šentjur –
spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča
na lokaciji Goričica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur –
spremembe št. 2 (v nadaljevanju: SD IPN – št. 2) za širitev
stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica.
2. člen
Dopolnjeni osnutek SD IPN – št. 2 bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ogled bo
možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na spletni
strani občine: www.sentjur.si.
Javna razgrnitev bo trajala od petka, 6. 4. 2018, do vključno ponedeljka, 7. 5. 2018.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD IPN – št. 2 bo
potekala v sredo, 18. aprila 2018, v sejni sobi Občine Šentjur
(pritličje levo), z začetkom ob 16.00 uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek SD IPN – št. 2
lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni obravnavi, v
času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini
Šentjur ali jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na
elektronski naslov obcina.sentjur@sentjur.si.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
svetovnem spletu (www.sentjur.si) ter velja z dnevom objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-001/2017
Šentjur, dne 22. marca 2018
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.
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VSEBINA
865.
866.

867.

868.

DRŽAVNI ZBOR

Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631)
Sklep o seznanitvi, da predsednik republike
ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade

873.
3007
3007

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Imenovanje Komisije predsednika Republike Slovenije za pomilostitve

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Kamnolom Topli Vrh

876.

Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno
– Krnice (SC 8)

877.
3008

OBČINE
869.

870.

871.

885.

872.

AJDOVŠČINA

Sprememba in dopolnitev Statuta javnega zavoda
Zavod za šport Ajdovščina

886.
3009

BOROVNICA

Sklep o začetku priprave tretje spremembe
in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko
Vrhnika d.d. v Borovnici

3009

CELJE

Sklep o začetku postopka priprave spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarske cone
v Celju«

878.
879.

3010

880.

KRANJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj

3020

881.
882.

MIRNA PEČ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Mirna Peč

883.

3011

884.

3012
3013

SEMIČ

875.

3007

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na
zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji,
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

874.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3013

SLOVENJ GRADEC

3014
3015

ŠENTJUR

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev
stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica

3021

ŠMARJE PRI JELŠAH

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2017
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

3015
3016
3016

ZAGORJE OB SAVI

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2017
Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanje storitve gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v CEROZ d.o.o.
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve »pomoč
družini na domu«

3017
3018
3019
3020
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