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PREDSEDNIK REPUBLIKE
65.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Državi
Katar

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
ZKZaš) izdajam

(2) V letu 2020 sta dogodka iz prejšnjega odstavka:
– 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča, ob kateri se izda
spominski kovanec za 2 eura, in
– 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije, ob kateri se izdajo zbirateljski kovanci.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-31/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-1611-0090
Vlada Republike
Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu postavim Matejo
Prevolšek.
Št. 501-03-1/2019-2
Ljubljana, dne 11. januarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

VLADA
66.

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
(1) Ta uredba določa dogodka, ob katerih se v letu 2020
izdajo priložnostni kovanci.

Leto XXIX

67.

Uredba o postopku priprave odziva Vlade
Republike Slovenije na poziv Odbora
za otrokove pravice glede postopka
sporočanja kršitev

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o ratifikaciji
Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede
postopka sporočanja kršitev (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 3/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o postopku priprave odziva Vlade Republike
Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice
glede postopka sporočanja kršitev
Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1) Ta uredba določa postopek priprave odgovorov, pojasnil, izjav, stališč, informacij, opažanj, mnenj, obvestil, podajo soglasij, sprejetje zaščitnih in začasnih ukrepov Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v zvezi z
zahtevami, obvestili, vabili, zaprosili in drugimi pozivi Odbora
za otrokove pravice (v nadaljnjem besedilu: odbor), podanimi na podlagi Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih
pravicah glede postopka sporočanja kršitev (v nadaljnjem
besedilu: protokol), ter postopek glede predložitve sporočil o
kršitvah drugih držav.
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(2) Komuniciranje med odborom in vlado ali ministrstvom,
pristojnim za družino (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poteka prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Komuniciranje med vlado in pristojnimi organi Republike Slovenije
poteka prek ministrstva.
(3) Ministrstvo pošlje poziv odbora iz prvega odstavka
tega člena organom, na katerih delovno področje se nanaša
kršitev (v nadaljnjem besedilu: organ), in s tem seznani vlado
v osmih dneh od prejema takega poziva.
(4) Organ pošlje odgovore, mnenja, predloge, poročila,
stališča, informacije in druge odzive ministrstvu v roku, ki
ga določi ministrstvo glede na rok za odziv, ki ga je določil
odbor. Organ lahko zaprosi za podaljšanje tega roka. O zaprosilu odloči ministrstvo v osmih dneh od prejema zaprosila.
Zoper odločitev ministrstva o podaljšanju roka pritožba ni
mogoča.
(5) Ministrstvo pripravi gradivo za obravnavo odziva iz
prejšnjega odstavka na vladi. V postopku priprave gradiva organi sodelujejo z ministrstvom. V ta namen organ iz prejšnjega
odstavka imenuje kontaktno osebo ali osebe, ki bodo sodelovale v postopku priprave gradiva. Ministrstvo pošlje gradivo
vladi v obravnavo v 15 dneh od prejema odziva iz prejšnjega
odstavka.
(6) Vlada določi delegacijo, ki jo bo zastopala v postopku
pred odborom ali v preiskavi na ozemlju Republike Slovenije. V
ta namen organ sporoči ministrstvu imena in kontaktne podatke
oseb, ki bodo sodelovale v postopku pred odborom.
(7) Odgovore, pojasnila, izjave, stališča, informacije, opažanja, mnenja, obvestila, soglasja vlade (v nadaljnjem besedilu:
odziv vlade) pošlje ministrstvo odboru prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v osmih dneh od njihovega prejema.

odstavka 7. člena protokola, navede pravna sredstva, ki so na
voljo domnevni žrtvi in niso bila izkoriščena.

2. člen

(1) Organ pošlje ministrstvu utemeljeno stališče glede
ponudbe odbora iz prvega odstavka 9. člena protokola. Če
se organ strinja s postopkom prijateljske poravnave, hkrati
sporoči tudi ime in kontaktne podatke osebe ali oseb, ki bodo
v njej sodelovale.
(2) Organ kadar koli od prejema sporočila o kršitvi v skladu s 4. členom te uredbe do izdaje ugotovitev odbora v zvezi s
sporočilom o kršitvi predlaga vladi, da zaprosi odbor za nudenje
njegovih dobrih uslug za dosego prijateljske poravnave.

(zaščitni ukrepi)
Organ po prejemu zahteve odbora, podane na podlagi
prvega odstavka 4. člena protokola, prouči zatrjevane kršitve iz navedenega člena protokola in v primeru ugotovitev
kršitev sprejme ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. Organ o
ugotovitvah in sprejetih ukrepih pripravi poročilo, ki ga pošlje
ministrstvu.
3. člen
(začasni ukrepi)
(1) Organ prouči zahtevo odbora za sprejetje začasnih
ukrepov iz prvega odstavka 6. člena protokola in sprejme
ustrezne začasne ukrepe, da bi se izognili nepopravljivi škodi
za žrtve domnevne kršitve. Organ o ugotovitvah in sprejetih
ukrepih pripravi poročilo, ki ga pošlje ministrstvu.
(2) Če organ iz prejšnjega odstavka kadar koli med postopkom ugotovi, da zahteva za sprejetje začasnih ukrepov ni
utemeljena ali ti niso več potrebni, o tem pripravi poročilo in ga
pošlje ministrstvu.
(3) Ministrstvo po prejemu obvestila odbora o umiku zahteve za sprejetje začasnih ukrepov to obvestilo nemudoma
pošlje organu in s tem seznani vlado.
Drugi del: POSTOPEK V ZVEZI S SPOROČILOM O KRŠITVI
4. člen
(sporočilo o kršitvi)
(1) Organ po prejemu obvestila odbora iz prvega odstavka 8. člena protokola to obvestilo prouči in pošlje ministrstvu
pisna pojasnila ali izjave, ki pojasnjujejo zadevo in uporabljena
pravna sredstva.
(2) Če organ meni, da je sporočilo o kršitvi nedopustno,
v enem mesecu po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka
pošlje ministrstvu pisni predlog, naj se sporočilo o kršitvi kot nedopustno zavrne, in navede razloge za njegovo nedopustnost.
Če organ kot razlog nedopustnosti navede točko (e) prvega

5. člen
(ustna obravnava)
(1) Organ ministrstvu sporoči, ali se namerava odzvati na
vabilo odbora na ustno obravnavo, tele- ali videokonferenco.
Če organ potrdi udeležbo na ustni obravnavi, tele- ali videokonferenci, hkrati sporoči tudi imena in kontaktne podatke oseb, ki
se bodo udeležile ustne obravnave, tele- ali videokonference.
(2) Če organ zavrne udeležbo na ustni obravnavi, tele- ali
videokonferenci, svojo odločitev utemelji.
6. člen
(posvetovanje med postopkom)
(1) Organ sporoči ministrstvu, ali se namerava odzvati
na zaprosilo odbora za posvetovanje oziroma pošiljanje dokumentacije. Če se organ na zaprosilo odzove, hkrati sporoči tudi
ime in kontaktne podatke osebe ali oseb, ki bodo sodelovale v
postopku posvetovanja, oziroma pošlje zaprošeno dokumentacijo. V posameznem primeru se lahko na podlagi posvetovanja
in dogovora med ministrstvom, organom in ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, sprejme odločitev, da se vzpostavi
neposredno komuniciranje med odborom in kontaktno osebo
oziroma osebami.
(2) Če organ sporoči, da se na zaprosilo iz prejšnjega
odstavka ne namerava odzvati, svojo odločitev utemelji.
7. člen
(prijateljska poravnava)

8. člen
(nadaljnji postopek)
(1) Organ po prejemu ugotovitev in morebitnih priporočil
odbora iz petega odstavka 10. člena protokola pošlje ministrstvu pisni odgovor, ki vključuje informacije o izvedenih ali predvidenih ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev in priporočil
odbora ali dogovora iz prijateljske poravnave.
(2) V primeru poziva odbora iz drugega odstavka 11. člena protokola pošlje organ ministrstvu pisni odgovor, ki vključuje
informacije o izvedenih ali predvidenih ukrepih, sprejetih na
podlagi ugotovitev in priporočil odbora ali o izvajanju dogovora
iz prijateljske poravnave.
(3) Na poziv odbora in ob predhodnem soglasju vlade
organ, ki je zadolžen za pripravo poročila iz 44. člena Konvencije o otrokovih pravicah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 35/92 in št. 55/92; v nadaljnjem besedilu: konvencija),
12. člena Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah
glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/04; v nadaljnjem
besedilu: izbirni protokol h konvenciji glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije) in 8. člena Izbirnega
protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe
otrok v oboroženih spopadih (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 23/04; v nadaljnjem besedilu: izbirni protokol h
konvenciji glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih), v
redno poročilo o uresničevanju določb konvencije in njenih vsebinskih protokolov vključi tudi informacije o ukrepih, sprejetih na
podlagi ugotovitev in priporočil odbora ali o izvajanju dogovora
iz prijateljske poravnave.
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9. člen
(sporočilo druge države o kršitvah v Republiki Sloveniji)
V primeru sporočila o kršitvi iz 12. člena protokola se
uporabljajo določbe 4. do 8. člena te uredbe.
Tretji del: POSTOPEK ZA IZVEDBO PREDLOGA
SPOROČILA REPUBLIKE SLOVENIJE O KRŠITVAH
V DRUGIH DRŽAVAH POGODBENICAH
10. člen
(sporočilo Republike Slovenije o kršitvah v drugi državi)
(1) Organ, ki meni, da druga država pogodbenica krši svoje
obveznosti po konvenciji, izbirnem protokolu h konvenciji glede
prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ali izbirnem protokolu h konvenciji glede udeležbe otrok v oboroženih
spopadih, to v obrazloženem mnenju sporoči ministrstvu.
(2) Mnenje se uskladi z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, če organ iz prejšnjega odstavka ni ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
(3) Ministrstvo mnenje iz prvega odstavka tega člena
skupaj z mnenjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
pošlje vladi v odločanje.

Št.

16. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00711-30/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2611-0076
Vlada Republike
Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik

11. člen

(imenovanje predstavnika vlade)
Glede na področja, na katera se nanašajo domnevne hude
ali sistematične kršitve, pošlje ministrstvo vladi v odločanje zaprosilo odbora za imenovanje predstavnika ali predstavnikov
vlade, ki se bodo sešli s predstavnikom ali predstavniki odbora.
13. člen
(soglasje za izvedbo preiskave na ozemlju
Republike Slovenije)
(1) Organ se v obrazloženem mnenju opredeli glede
predloga odbora o izvedbi preiskave na ozemlju Republike
Slovenije z obiskom predstavnika ali predstavnikov odbora.
Če se organ strinja z izvedbo preiskave na ozemlju Republike
Slovenije, v mnenje vključi tudi ime in kontaktne podatke osebe
ali oseb, ki bodo v njej sodelovale.
(2) Če vlada poda soglasje za izvedbo preiskave na
ozemlju Republike Slovenije, prek ministrstva, v sodelovanju
z ministrstvom za zunanje zadeve, z odborom uskladi vse
potrebno, da predstavnik ali predstavniki odbora lahko opravijo
preiskavo na ozemlju Republike Slovenije.
14. člen
(odgovor na izsledke, pripombe in priporočila odbora)
(1) Organ pošlje ministrstvu obrazloženo mnenje glede
izsledkov preiskave ter morebitnih pripomb in priporočil odbora
iz četrtega odstavka 13. člena protokola.
(2) Ministrstvo uskladi mnenja organov in oblikuje skupno
mnenje.
15. člen
(postopek po preiskavi)
(1) Po prejemu poziva odbora iz 14. člena protokola
pošlje organ ministrstvu informacije o izvedenih in načrtovanih
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Peti del: KONČNA DOLOČBA

(proučitev sporočila)

12. člen

Stran

ukrepih na podlagi preiskave po 13. členu protokola ali dodatne
informacije o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi preiskave po
13. členu protokola.
(2) Na poziv odbora in ob predhodnem soglasju vlade organ, ki je zadolžen za pripravo poročila iz 44. člena
konvencije, 12. člena izbirnega protokola h konvenciji o
otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije
in otroške pornografije in 8. člena izbirnega protokola h
konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih, v redno poročilo o uresničevanju določb
konvencije in njenih vsebinskih protokolov vključi tudi informacije o vseh ukrepih, ki so bili sprejeti na podlagi preiskave
po 13. členu protokola.

Četrti del: POSTOPEK V ZVEZI S POSTOPKOM
PREISKAVE HUDIH ALI SISTEMATIČNIH KRŠITEV

Po prejemu pobude odbora za sodelovanje v postopku
preiskave hudih ali sistematičnih kršitev pošlje organ ministrstvu svoje ugotovitve in informacije glede domnevnih kršitev.

4 / 18. 1. 2019 /

68.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o razvrstitvi prepovedanih drog

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o razvrstitvi prepovedanih drog
1. člen
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS,
št. 45/14, 22/16 in 14/17) se besedilo 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve
novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana
droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ (UL L št. 305
z dne 21. 11. 2017, str. 12) določa razvrstitev prepovedanih
drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko
posledica njihove zlorabe, ter glede na uporabo v skupine I, II
in III.«.
2. člen
V Prilogi v seznamu skupine I se:
– v besedilu pod zaporedno številko 7 v stolpcu »Kemijsko ime« spremeni kemijska formula tako, da se glasi:
»C12H19NO2S«;
– v besedilu pod zaporedno številko 15 v stolpcu »Kemijsko ime« spremeni molekulska masa tako, da se glasi:
»329,3«;
– za zaporedno številko 171 dodajo nove zaporedne
številke od 172 do 260, ki se glasijo:
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»
Zap.
št.

Prepovedana
droga

Kemijsko ime

Kemijska
formula

Molekulska
masa

C24H30N2O3

394,5

C20H28FN3O3

377,5

172.

Karfentanil

Metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]
piperidin-4-karboksilat

173.

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB)

Metil-S-2-[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3karboksamido]-3,3-dimetilbutanoat

174.

AB-PINACA

N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il]-1pentil-1H-indazol-3-karboksamid

C18H26N4O2

330,4

175.

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol3-karboksamid

C22H24N4O

360,5

176.

2,5-dimetoksi-4jodofenetilamin (DOI)

4-jodo-2,5-dimetoksi-α-metil-benzenetanamin

C11H16INO2

321,2

177.

XLR-11

[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3tetrametilciklopropil) metanon

C21H28FNO

329.5

178.

2,2'-Difluorofentanil

N-(1-(2-fluorofenetil)piperidin-4-il)-N-(2fluorofenil) propionamid

C22H26F2N2O

372,5

179.

2-Fluoro butirfentanil

N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
butiramid

C23H29FN2O

368,5

180.

2-Fluorofentanil (2-FF, o-FF)

N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
propionamid

C22H27FN2O

354,5

181.

2-Furaniletil fentanil

N-[1-[2-(2-furanil)etil]-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid

C20H26N2O2

326,4

182.

2-Izopropilfuranil fentanil
(2-izopropil Fu-F)

N-(2-izopropilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan2-karboksamid

C27H32N2O2

416,6

183.

2-Metoksi furanil fentanil
(2-Meo-FuF)

N-(2-metoksifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]2-furankarboksamid

C25H28N2O3

404,5

184.

2-Metil furanil fentanil (2-metil
FuF)

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)furan-2karboksamid

C25H28N2O2

388,5

185.

3-Alil fentanil

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-3-(prop-2-en-1-il)
piperidin-4-il]propanamid

C25H32N2O

376,5

186.

3-Fluoro butirilfentanil (3-FBF) N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
butiramid

C23H29FN2O

368,5

187.

3-Fluorofentanil

N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]
propanamid

C22H27FN2O

354,5

188.

3-Furanil fentanil

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-3karboksamid

C24H26N2O2

374,5

189.

3-Metilbutiril fentanil (3-MBF)

N-(3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-Nfenilbutanamid

C24H32N2O

364,5

190.

3-Fenilpropanoil fentanil

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]benzenpropanamid

C28H32N2O

412,6

191.

4'-Metil acetilfentanil

N-[1-[2-(4-metilfenil)etil]-4-piperidinil]-N-fenilacetamid

C22H28N2O

336,5

192.

4-Kloro furanil fentanil

N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2karboksamid

C24H25ClN2O2

408,9

193.

4-Fluoro butirilfentanil (4-FBF) N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
butiramid

C23H29FN2O

368,5

194.

4-Fluoro-izobutirilfentanil
(4-FIBF)

N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
izobutiramid

C23H29FN2O

368,5

195.

4'-Metoksi fentanil

N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetil-4-piperidinil)
propanamide

C23H30N2O2

366,5

196.

4''-Metoksi fentanil

N-[1-[2-(4-metoksifenil)etil]piperidin-4-il]-Nfenilpropanamid

C23H30N2O2

366,5

197.

4-Metoksibutirilfentanil
(4-MeO-BF)

N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
butiramid

C24H32N2O2

380,5

198.

4-Metoksifuranilfentanil

N-(4-metoksifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan2-karboksamid

C25H28N2O3

404,5
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4-Metoksimetilfentanil

N-[4-(metoksimetil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-Nfenilpropanamid

C24H32N2O2

380,5

200.

4-Fenilfentanil

N-fenil-N-[4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]
propanamid

C28H32N2O

412,6

201.

Acetil karfentanil

Metil 4-[acetil(fenil)amino]-1-(2-feniletil)piperidin4-karboksilat

C23H28N2O3

380,5

202.

Acetilfentanil (AF)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid

C21H26N2O

322,

203.

Acetilnorfentanil

N-fenil-N-(piperidin-4-il)acetamid

C13H18N2O

218,3

204.

alfa-Metilbutiril fentanil

N-[1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinil]-N-fenilbutanamid

C24H32N2O

364,5

205.

Benzodioksol fentanil (BZD-F) N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzo[d][1,3]
dioksol-5-karboksamid

C27H28N2O3

428,5

206.

Benzoil fentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid

C26H28N2O

384,5

207.

Benzoilbenzil fentanil

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamid

C25H26N2O

370,5

208.

Benzilfentanil (R-4129)

N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamid

C21H26N2O

322,5

209.

Benzilfuranil fentanil

N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-furan-2karboksamid

C23H24N2O2

360,5

210.

beta-hidroksi-3-metilfentanil
(Ohmefentanil)

N-[1-(2-hidroksi-2-fenetil)-3-metilpiperidin-4-il]-Nfenilpropanamid

C23H30N2O2

366,5

211.

beta-metilfentanil

N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)-4-piperidinil]propanamid

C23H30N2O

350,5

212.

Brifentanil (A-3331)

Acetamid, N-(1-(2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso1H-tetrazol-1-il)etil)-3-metil-4-piperidinil)-N-(2fluorofenil)-2-metoksi-, cis-; rel-N-{(3R,4S)-1-[2(4-etil-5-okso-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-3metilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)-2metoksiacetamid

C20H29FN6O3

420,5

213.

Butirfentanil (BF)

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramid

C23H30N2O

350,5

214.

Butiril norfentanil

N-fenil-N-4-piperidinil-butanamid

215.

Butiril-F-fentanil N-benzil
analog

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)
butiramid

216.

Krotonil fentanil

217.

C15H22N2O

246,4

C22H27FN2O

354,5

(2E)-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2butenamid

C23H28N2O

348,5

Cikloheksil fentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-Nfenilcikloheksankarboksamid

C26H34N2O

390,6

218.

Ciklopentil fentanil (CP-F)

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-Nfenilciklopentankarboksamid

C25H32N2O

376,5

219.

Ciklopropil fentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-Nfenilciklopropankarboksamid

C23H28N2O

348,5

220.

Despropionil-2-fluorofentanil
(2F-ANPP)

N-(2-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amin

C19H23FN2

298,4

221.

Despropionil 3-metilfentanil

N-(3-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin

C20H26N2

294,4

222.

Despropionil orto-metilfentanil N-(2-metilfenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amin

C20H26N2

294,4

223.

Fentanil 4-N-propil analog

N-(1-propil-4-piperidinil)-N-fenilpropanamid

224.

Fentanil izotiocianat

N-{1-[2-(4-izotiocianatofenil)etil]piperidin-4-il}-Nfenilpropanamid

225.

meta-metil Acetilfentanil

226.

C17H26N2O

274,4

C23H27N3OS

393,5

N-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]acetamid

C22H28N2O

336,5

meta-Metilfentanil (3-MF)

N-[3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-Nfenilpropanamid

C23H30N2O

350,5

227.

Fentanil N-oksid

N-[1-oksid-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-Nfenilpropanamid

C22H28N2O2

352,5

228.

orto-metil Acetilfentanil

N-(2-metilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acetamid

C22H28N2O

336,5

229.

Fentanil propil acetil analog

N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]acetamid

C22H28N2O

336,5

230.

Fentanil propil analog

N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]
propanamid

C23H30N2O

350,5
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231.

Furanil norfentanil

N-fenil-N-4-piperidinil-2-furankarboksamid

C16H18N2O2

270,3

232.

Izobutiril fentanil

2-metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]
propanamid

C23H30N2O

350,5

233.

Izobutiril-F-fentanil N-benzil
analog

2-metil-N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)
izobutiramid

C22H27FN2O

354,5

234.

Lofentanil

Metil (3R,4S)-3-metil-1-(2-feniletil)-4-[Npropanoilanilino]piperidin-4-karboksilat

C25H32N2O3

408,5

235.

Metoksiacetil fentanil

2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]acetamid

C22H28N2O2

352,5

236.

Mirfentanil

N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-pirazin-2-il-2furankarboksamid

C22H24N4O2

376,5

237.

N-etil karfentanil

Metil 1-etil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4karboksilat

C18H26N2O3

318,4

238.

Heksanoil fentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilheksanamid

C25H34N2O

378,6

239.

N-izopropil karfentanil

Metil 1-izopropil-4-[N-propanoilanilino]piperidin4-karboksilat

C19H28N2O3

332,4

240.

N-Metilkarfentanil (R-32395)

Metil 1-metil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4karboksilat

C17H24N2O3

304,4

241.

N-metil Norfentanil

N-(1-metil-4-piperidinil)-N-fenil-propanamid

C15H22N2O

246,4

242.

Norkarfentanil

Metil 4-[(1-oksopropil)fenilamino]-4-piperidin
karboksilat

C16H22N2O3

290,4

243.

Norfentanil (NSC89293)

N-fenil-N-piperidin-4-il-propanamid

C14H20N2O

232,3

244.

Norsufentanil (R30451)

N-[4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid

C16H24N2O2

276,4

245.

N-propil karfentanil

Metil 1-propil-4-[N-propanoilanilino]piperidin-4karboksilat

C19H28N2O3

332,4

246.

Okfentanil

N-(2-fluorofenil)-2-metoksi-N-[1-(2-feniletil)
piperidin-4-il]acetamid

C22H27FN2O2

370,5

247.

orto-metil Akrilfentanil

N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)akrilamid

C23H28N2O

348,5

248.

orto-metil Metoksiacetil
fentanil

2-metoksi-N-(o-tolil)-N-[1-(2-feniletil)-piperidin-4il]acetamid

C23H30N2O2

366,5

249.

para-Kloroizobutirfentanil
(4Cl-iBF)

N-(4-klorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)
izobutiramid

C23H29ClN2O

384,9

250.

Tetrahidrofuranilfentanil
(THF-F)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]
tetrahidrofuran-2-karboksamid

C24H30N2O2

378,5

251.

Tetrametilciklopropanfentanil
(TMCP-F)

2,2,3,3-tetrametil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)
piperidin-4-il]ciklopropan-1-karboksamid

C27H36N2O

404,6

252.

Tienil fentanil

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid

C19H24N2OS

328,5

253.

2-Tiofuranil fentanil

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofen-2karboksamid

C24H26N2OS

390,5

254.

Trefentanil (A-3665)

N-{1-[2-(4-etil-5-oksotetrazol-1-il)etil]-4fenilpiperidin-4-il}-N-(2-fluorofenil)propanamid

C25H31FN6O2

466,6

255.

Valeril fentanil (VF)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-pentanamid

C24H32N2O

364,5

256.

beta-Hidroksitiofentanil

N-(1-(2-hidroksi-2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-Nfenilpropionamid

C20H26N2O2S

358,5

257.

omega-Hidroksifentanil

3-hidroksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamid

C22H28N2O2

352,5

258.

Kratom (Mitragyna speciosa
Korth); cela rastlina

Mitragyna speciosa

259.

Mitraginin

Metil (E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etil-8-metoksi1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[2,3-a]
kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enoat

C23H30N2O4

398,5

260.

7-hidroksimitraginin

Metil (E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroksi8-metoksi-2,3,4,6,7,12b-heksahidro-1Hindolo[2,3-a]kinolizin-2-il]-3-metoksiprop-2-enoat

C23H30N2O5

414,5
«.
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Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Vlada
Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik

69.

Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo

Na podlagi 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

AKT
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev)
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki je bil ustanovljen z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09) v skladu
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv)
in Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10
– ZSKZ-B), na podlagi tega akta nadaljuje z delom kot javni
sklad.
2. člen
(organizacijska oblika)
(1) Sklad je pravna oseba javnega prava, ustanovljena kot
javni sklad po zakonu, ki ureja javne sklade.
(2) Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
3. člen
(ustanovitelj)
Ustanoviteljica sklada je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), pravice in obveznosti ustanovitelja
izvaja Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(firma)
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6. člen
Sklad pri svojem poslovanju poleg firme uporablja storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljeno pri pristojnem organu.
II. NAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA
7. člen
(namen delovanja sklada)
(1) Sklad je ustanovljen z namenom spodbujanja podjetništva z različnimi oblikami finančnih spodbud, ki jih izvaja v
skladu s sprejetimi strateškimi ter razvojnimi dokumenti Vlade
Republike Slovenije, ministrstev ali drugih državnih organov
s področja spodbujanja podjetništva. Sklad uresničuje zastavljene cilje Republike Slovenije in Evropske unije za podporo
inovacij, raziskav in razvoja, podjetništva, rasti in zaposlovanja.
(2) Pri dodeljevanju finančnih spodbud sklad sodeluje s
podjetji in bankami ter družbami tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu: finančni posredniki).
Finančne spodbude sklada omogočajo:
a) podjetjem:
– dostop do finančnih virov za ekonomsko upravičene
projekte,
– dodatno pomoč in mentorstvo,
– dostop do finančnih spodbud za podjetja na območju
Republike Slovenije;
b) finančnim posrednikom:
– zmanjšanje izpostavljenosti tveganjem,
– povečanje oziroma spodbujanje financiranja.
(3) Sklad deluje na tistih področjih finančnega trga, kjer
je izkazano pomanjkanje finančnih instrumentov za podjetja.
(4) Osnovni namen delovanja sklada ni ustvarjanje dobička iz poslovanja in zagotavljanje donosov za lastnike oziroma
investitorje, temveč zagotavljanje in upravljanje finančnih virov
na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike.
(5) Sklad za določeno poslovno leto oziroma obdobje v
skladu s poslovnim in finančnim načrtom izvaja opredeljene
naloge in objavlja produkte za dostop do finančnih virov.
8. člen
(dejavnost sklada po standardni klasifikaciji)
Dejavnosti sklada po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje,
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– 64.920 Drugo kreditiranje,
– 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov,
– 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
9. člen
(instrumenti sklada)

(1) Firma sklada: Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo.
(2) Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
(3) V mednarodnem poslovanju sklad uporablja angleški
prevod firme, ki se glasi Slovene Enterprise Fund.

Sklad uresničuje namen, za katerega je ustanovljen, in
opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena z instrumenti in ukrepi,
opredeljenimi v zakonu, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.

5. člen

III. SREDSTVA SKLADA

(sedež)
(1) Sedež sklada je v Mariboru.
(2) Naslov sklada je Ulica kneza Koclja 22, Maribor.
(3) Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o
ustanovitvi.

10. člen
(viri)
(1) Viri sredstev za opravljanje dejavnosti sklada so lastni
in drugi viri.
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(2) Lastni viri sklada so:
– namensko premoženje sklada,
– presežek prihodkov nad odhodki, kadar tako določi
ustanovitelj,
– prihodki od upravljanja premoženja sklada.
(3) Drugi viri sklada so:
– programska sredstva,
– drugo premoženjem, ki ga sprejme v upravljanje.
11. člen
(lastni viri)
(1) Namensko premoženje je premoženje, ki ga je ustanovitelj vplačal v kapital sklada in ga je namenil za doseganje
namena sklada.
(2) Vsako povečanje kapitala sklada z vplačilom namenskega premoženja ustanovitelja oziroma vsako zmanjšanje
kapitala sklada zaradi izplačila premoženja ustanovitelju se
vpiše v sodni register.
(3) Vrednost namenskega premoženja, ki ga je ustanovitelj v denarju vplačal v kapital sklada, po stanju na dan
31. 12. 2017 znaša 45.324.337,07 eura.
(4) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja letno
v računovodskih izkazih sklada za preteklo leto. Sklad izračunava tudi presežek prihodkov nad odhodki, ki se sme porabiti
samo za namene, kot to določa zakon, ki ureja fiskalno pravilo.
(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po računovodskih pravilih in zmanjšan za izračunan presežek prihodkov nad
odhodki po fiskalnem pravilu, se najprej nameni za financiranje
delovanja sklada v tekočem letu. Morebitni preostanek presežka
prihodkov nad odhodki lahko ustanovitelj razporedi za povečanje
namenskega premoženja sklada ali ga pusti nerazporejenega.
(6) Povečanje kapitala sklada z razporeditvijo presežka
prihodkov nad odhodki oziroma zmanjšanje kapitala sklada
zaradi pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki mora sklad
vpisati v sodni register skladno z določbami zakona, ki ureja
delovanje javnih skladov.
(7) Prihodki od upravljanja premoženja se namenijo za
pokrivanje odhodkov, ki nastajajo pri delovanju sklada.
12. člen
(drugi viri)
(1) Programska sredstva pridobiva sklad za izvajanje
nalog oziroma spodbud, ki so v pristojnosti ustanovitelja, na
podlagi pogodb, ki jih sklene z ustanoviteljem oziroma s posameznimi ministrstvi ali z drugimi institucijami. S posamezno
pogodbo se določajo naloge in načini izvajanja spodbud, ki se
financirajo s programskimi sredstvi. Programska sredstva niso
premoženje ali kapital sklada.
(2) Drugo premoženje pridobiva sklad na podlagi pogodb
z ustanoviteljem oziroma s posameznimi ministrstvi oziroma z
drugimi institucijami. S posamezno pogodbo se določajo naloge in
načini izvajanja spodbud, ki se financirajo z drugim premoženjem.
Drugo premoženje lahko sklad prejeme v upravljanje ali v last.
13. člen
(upravljanje virov)
(1) Sklad mora namensko premoženje upravljati skladno
z zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov. Z namenskim
premoženjem mora sklad ravnati in upravljati gospodarno ter v
skladu z namenom, zaradi katerega je ustanovljen.
(2) Z drugim premoženjem in programskimi sredstvi sklad
upravlja skladno s prevzetimi obveznostmi po posameznih pogodbah, na podlagi katerih je sklad ta sredstva pridobil.
IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
14. člen
(odgovornost za obveznosti)
(1) Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.

Uradni list Republike Slovenije
V. ORGANI SKLADA
15. člen
(organi)
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.
16. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima sedem članov.
(2) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti strokovnjak
za računovodsko in finančno področje, vsaj en član pa strokovnjak za pravno področje.
(3) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti predstavnik
ministrstva, pristojnega za finance.
(4) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– enega predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropske zadeve,
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
– enega predstavnika Obrtne zbornice Slovenije in
– enega predstavnika Združenja bank Slovenije.
(5) Člani so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(6) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v skladu, ter druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost
je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem
svetu.
17. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu,
ki ureja javne sklade, daje nadzorni svet direktorju sklada tudi
predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
(2) Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem
namenskega premoženja oziroma drugimi zahtevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
18. člen
(poslovnik nadzornega sveta)
Način dela, sklicevanje sej ter druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta, se določijo v poslovniku
nadzornega sveta, ki ga sprejme nadzorni svet z večino glasov
vseh članov.
19. člen
(direktor)
(1) Sklad ima direktorja.
(2) Direktorja imenuje ustanovitelj na predlog nadzornega
sveta sklada za obdobje štirih let.
20. člen
(pristojnosti, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja sklad.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada in
izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada.
(3) Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
21. člen
(postopek imenovanja direktorja)
(1) Javni natečaj za direktorja na predlog nadzornega
sveta pripravi in objavi sklad najmanj 90 dni pred potekom
mandata direktorja.
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(2) Kandidat za direktorja mora prijavi na javni natečaj
poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz zakona, ki ureja javne
sklade, priložiti tudi program razvoja oziroma vizijo dela sklada
za mandatno obdobje, za katero se prijavlja.
(3) Formalni preizkus prispelih vlog opravi pooblaščeni
delavec sklada, ki pripravi preglednico prispelih vlog za obravnavo na nadzornem svetu.
(4) Nadzorni svet po proučitvi popolnih in pravočasno
prispelih vlog in po morebitnih osebnih razgovorih s kandidati
oblikuje predlog za imenovanje direktorja sklada, ki ga pošlje
ustanovitelju skupaj s prispelimi vlogami.
(5) Odločbo o imenovanju direktorja izbranemu kandidatu
in obvestila neizbranim kandidatom pošlje ustanovitelj v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire. Zoper odločbo o
imenovanju direktorja ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
(6) Na podlagi odločbe ustanovitelja o imenovanju direktorja predsednik nadzornega sveta sklene z direktorjem
pogodbo o zaposlitvi, ki jo pred podpisom soglasno potrdi
nadzorni svet sklada.

(Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka
15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega
odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike
in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12)
in prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) sprejme
minister za javno upravo

VI. DELOVNO PODROČJE IN NADZOR

I
Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
in drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. januarja 2019 dalje
3,81 eurov.

22. člen
(delovno področje in nadzor)
(1) Ministrstvo, pristojno za področje delovanja sklada, je
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Nadzor nad delom in poslovanjem sklada opravlja
minister, pristojen za gospodarstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Direktor sklada nadaljuje svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
(2) Člani nadzornega sveta sklada nadaljujejo svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09).

UGOTOVITVENI SKLEP
o višini regresa za prehrano med delom
od 1. januarja 2019 dalje

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2019/5
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-3130-0055
Rudi Medved l.r.
minister
za javno upravo

25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-14/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-2130-0016
Vlada Republike
Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik

MINISTRSTVA
70.

Ugotovitveni sklep o višini regresa
za prehrano med delom od 1. januarja 2019
dalje

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

SODNI SVET
71.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 5. seji 18. 10. 2018 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Jasni Šavelj, okrajni sodnici svetnici na Okrajnem sodišču
v Novem mestu, preneha sodniška služba z dnem 31. 12. 2018
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški
službi.
Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

Stran

144 /

Št.

4 / 18. 1. 2019

72.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 5. seji 18. 10. 2018 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Mojci Lobnik, okrožni sodnici na Okrožnem sodišču v
Ljubljani, je prenehala sodniška funkcija z dnem 14. 10. 2018
iz razloga po 6. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o
sodniški službi.
Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

73.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
75.

Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja
televizijskih in radijskih sprejemnikov
ter o načinu plačevanja prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija

Na podlagi četrte in pete alinee prvega odstavka 27. člena
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05
s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju:
zakon), je Nadzorni svet RTV Slovenija na 11. redni seji dne
19. 12. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih
in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja
prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
I. SPLOŠNA DOLOČBA

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 9. seji 13. 12. 2018 sprejel

1. člen
Ta pravilnik ureja način prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, ter način plačevanja prispevka
za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu:
RTV prispevek).

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe

II. PRIJAVA SPREJEMNIKOV

Liljani Petkovšek, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču
na Vrhniki, preneha sodniška služba z dnem 30. 12. 2018 iz
razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.
Predsednica
Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
74.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za december 2018

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2018
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2018 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.
Št. 9621-7/2019/5
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2019-1522-0001
Genovefa Ružić l.r.
v.d. generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

2. člen
Za radijski oziroma televizijski sprejemnik se šteje vsaka
naprava, s katero je mogoč sprejem vsaj enega programa
Radiotelevizije Slovenija.
Za radijski sprejemnik se šteje tudi sprejemnik, nameščen
v avtomobilu oziroma v drugih prevoznih sredstvih.
3. člen
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju
Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za
sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija:
– prek prizemeljskega oziroma oddajniškega omrežja Radiotelevizije Slovenija,
– prek kabelske mreže,
– prek internetnega omrežja,
– prek satelita,
– prek druge tehnološke rešitve, pod pogojem, da ta tehnološka rešitev zagotavlja sprejem programov v najmanj enaki
kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
mora sprejemnik prijaviti Radioteleviziji Slovenija, s čimer postane zavezanec za plačilo RTV prispevka.
Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju
oziroma za katero RTV Slovenija pridobi podatke v skladu z
drugim odstavkom 37. člena zakona, razen če poda izjavo, da
nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjena
z zakonskimi posledicami neresnične izjave.
V kolikor oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda
izjave v roku 15 dni od dneva, ko jo je Radiotelevizija Slovenija
pisno pozvala k prijavi sprejemnika oziroma se na drug način
ustrezno ne odzove, se šteje, da je postala zavezanec za plačilo RTV prispevka, in sicer s prvim dnem v prvem naslednjem
koledarskem mesecu po poteku navedenega roka, in sicer:
– fizična oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka,
– pravna oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi.
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4. člen
V kolikor pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija
ugotovi, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v prostorih za opravljanje poslovne dejavnosti radijski
ali televizijski sprejemnik, za katerega še ne plačuje RTV prispevka, sestavi zapisnik o ugotovitvah dejanskega stanja in z
njegovo vsebino seznani zavezanca ter mu omogoči, da nanj
poda pripombe. Radiotelevizija Slovenija zavezanca v skladu
z ugotovljenim stanjem z naslednjim koledarskim mesecem
obremeni s plačilom RTV prispevka.
5. člen
Sprejemnik se prijavi pisno po pošti, po elektronski poti ali
po telefonu pri Službi za obračun RTV prispevka, na naslovu
Radiotelevizije Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
Sprejemnik je potrebno prijaviti v 30 dneh po njegovi
pridobitvi.
Če zavezanec pridobi dodatni sprejemnik, ki vpliva na
višino RTV prispevka, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po
pridobitvi.
Kdor pridobi sprejemnik po tem, ko je že podal izjavo, da
nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
radijskega ali televizijskega sprejemnika, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
6. člen
Zavezanec lahko Radioteleviziji Slovenija pisno sporoči,
da bo RTV prispevek zanj plačevala druga oseba, vendar je
v tem primeru zavezanec za plačilo RTV prispevka še vedno
oseba, ki je postala zavezanec v skladu z zakonom.
V primeru smrti zavezanca se obveznost plačevanja RTV
prispevka prenese na njegove dediče. Dediči morajo sprejemnik prijaviti v roku 30 dni. Če je dedič že zavezanec in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pavšala po 11. členu tega pravilnika,
je dolžan v roku 15 dni o tem obvestiti Radiotelevizijo Slovenija
– Službo za obračun RTV prispevka.
Če po pokojnem ni več nobene osebe, ki bi sprejemnik
uporabljala, so o tem svojci oziroma dediči dolžni pisno obvestiti RTV Slovenija.
7. člen
V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko
ter vrsto sprejemnika.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta sprejemnika, se
šteje, da zavezanec prijavlja televizijski sprejemnik.
– za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike: naziv in sedež, identifikacijsko številko, vrsto in število
sprejemnikov ter vrsto rabe.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da zavezanec prijavlja en
televizijski sprejemnik v javni rabi.
8. člen
Zavezanec je dolžan RTV Sloveniji pisno sporočiti vsako
spremembo svojih osebnih podatkov ter vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun RTV prispevka, najkasneje v 15 dneh
po spremembi.
Vsaka sprememba se upošteva s prvim dnem v prvem
naslednjem koledarskem mesecu, ko je sporočena.
III. NAČIN PLAČEVANJA RTV PRISPEVKA
9. člen
RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve.
10. člen
V skladu z 32. členom zakona se višina RTV prispevka za
fizične osebe razlikuje glede na vrsto sprejemnika ter za pravne
osebe in samostojne podjetnike posameznike glede na vrsto in
število sprejemnikov ter vrsto rabe.
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11. člen
Zavezanec – fizična oseba plačuje en pavšalni RTV prispevek za vse svoje sprejemnike le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine v isti
stanovanjski enoti ali vikendu.
Za družinske člane po tem pravilniku štejejo zakonec
oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje
družine.
Če v isti stanovanjski enoti z enim električnim priključkom biva še kakšna oseba, ki ne sodi med družinske člane
zavezanca po definiciji iz drugega odstavka tega člena, se en
pavšalni RTV prispevek lahko uveljavlja le v primeru, da ta
oseba živi v skupnem gospodinjstvu z zavezancem in nima
svojega sprejemnika.
Za vikend po tem pravilniku štejejo le prostori na naslovu,
kjer ni nihče prijavljen za bivanje ter tudi dejansko nihče ne
prebiva.
12. člen
RTV prispevek plačuje zavezanec do 15. dne v mesecu
za tekoči mesec.
13. člen
RTV Slovenija mesečno obvešča zavezanca o višini prispevka, in sicer na naslov zavezanca za plačilo RTV prispevka.
RTV Slovenija lahko omogoči, v skladu s tehničnimi zmožnostmi, zavezancu prejemanje mesečnih obvestil o višini prispevka
tudi v drugi dogovorjeni obliki.
V primeru, da zavezanec plačuje RTV prispevek preko
instrumenta direktne bremenitve, zavezanec pa ne prejema
mesečnih računov, je RTV Slovenija zavezanca dolžna pisno
obvestiti ob vsaki spremembi višine RTV prispevka in vsaki
drugi spremembi, ki vpliva na način obračunavanja RTV prispevka.
IV. ODJAVA SPREJEMNIKOV IN DRUGI NAČINI
RAZBREMENITVE OBVEZNOSTI PLAČILA
14. člen
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta
pridobila podatke v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika,
da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z
zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– ga je Radiotelevizija Slovenija oprostila plačevanja prispevka v skladu z drugim odstavkom 32. člena zakona,
– je odjavil vse vrste sprejemnikov na način, predpisan v
15. členu tega pravilnika.
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka za televizijski sprejemnik, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta
pridobila podatke v skladu s z drugim odstavkom 37. člena zakona, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika,
da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega
televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi
posledicami neresnične izjave,
– nima omogočenega sprejema televizijskega signala s
prizemeljskega omrežja in ni bil deležen sofinanciranja s strani
Radiotelevizije Slovenija v skladu s prvim odstavkom 18. člena
tega pravilnika je odjavil televizijski(e) sprejemnik(e) na način,
predpisan v 15. členu tega pravilnika,
vendar je dolžan plačevati prispevek v višini prispevka za radijski sprejemnik.
15. člen
Zavezanec lahko odjavi svoj(e) sprejemnik(e), kolikor na območju Republike Slovenije nima več svojega(ih)
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sprejemnika(ov) in ne uporablja tujih sprejemnikov. Vlogo za
odjavo sprejemnikov mora zavezanec podati pisno na predpisanem obrazcu za odjavo, ki je sestavni del tega pravilnika, v
različici za fizične osebe in pravne osebe oziroma samostojne
podjetnike posameznike in ki mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– sklicno številko zavezanca
– ime in priimek oziroma naziv zavezanca
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko zavezanca
– naslov oziroma sedež zavezanca
– izjavo, da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnično podane izjave o neposedovanju sprejemnikov
– navedbo razloga za odjavo sprejemnika
– obdobje, za katerega zavezanec odjavlja sprejemnik
– vrsto sprejemnika (radijski oziroma televizijski sprejemnik), ki je predmet odjave ter za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike dodatno še število in vrsto rabe odjavljenih sprejemnikov
– lastnoročni podpis zavezanca.
16. člen
Omejitve pri odjavi sprejemnikov
Sprejemnik(e) je mogoče odjaviti začasno za obdobje, ki
je omejeno na največ tri leta. Po izteku obdobja začasne odjave
se šteje, da oseba, ki je podala izjavo, postane zavezanec za
plačilo RTV prispevka, razen če je Radioteleviziji Slovenija pred
potekom roka odjave ponovno podala izjavo na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika. Kolikor ni navedeno obdobje,
za katero se odjavlja sprejemnik, se šteje, da je izjava podana
za dobo enega leta.
Če se zavezanec za plačilo RTV prispevka preseli na drug
naslov v Republiki Sloveniji, sprejemnika ne odjavi in ponovno
prijavi, temveč sporoči le spremembo naslova.
Odjava sprejemnika za določen čas je mogoča, če zavezanec:
– dovoli preverjanje dejanskega stanja posedovanja sprejemnikov ali
– overi svoj podpis pri notarju ali na upravni enoti.
Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku do treh mesecev od dneva pravilno podane
odjave.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna
odjava je mogoča le na podlagi ustreznih dokazil in pisnih izjav
v primeru:
– trajne izselitve iz Republike Slovenije;
– prenehanja obstoja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika ali prenehanja poslovanja posamezne poslovne enote;
– smrti zavezanca, če ni več nobenega drugega člana
družine, na kogar bi se lahko prenesla obveznost;
– odhoda v dom starejših občanov ali drugo ustanovo
institucionalnega varstva, če zavezanec ne prenese svojih
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sprejemnikov, na naslovu zavezanca pa ni več nikogar od
članov družine, na kogar bi bilo mogoče prenesti obveznost;
ter v drugih izrednih okoliščinah.
17. člen
Zavezanec plačuje RTV prispevek do vključno meseca, v
katerem je podal popolno izjavo na odjavnem obrazcu oziroma
do vključno meseca, v katerem RTV Slovenija odloči o razbremenitvi obveznosti plačila RTV prispevka na podlagi 14. člena
tega pravilnika.
V. DRUGI POSEBNI POGOJI
18. člen
Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in finančnih sredstev ali drugih utemeljenih
razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji
in je zagotovljeno sprejemanje le prek satelita oziroma prek
kabelske mreže, so imetniki sprejemnikov zavezanci za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim Radiotelevizija Slovenija
z začasno oprostitvijo ali zmanjšanjem prispevka ali na drug
ustrezen način prispeva najmanj polovico dodatnih stroškov za
nabavo opreme za spremljanje programov po satelitu oziroma
po kabelskem omrežju ali z uporabo drugih tehnoloških rešitev
skladno z zakonom.
Ustrezne oziroma neustrezne tehnične pogoje za sprejem programa Radiotelevizije Slovenija, posredovanega prek
zemeljskega omrežja, se ugotovi z meritvami, ki se opravijo v
skladu z ustreznim pravilnikom, izdanim s strani pristojnega
ministrstva.
V vlogi za opravljanje meritev mora zavezanec zagotoviti,
da njegov televizijski sprejemnik in antenska naprava ustrezata
pogojem za sprejem programov Radiotelevizije Slovenije ter da
nima zagotovljenega signala za sprejem omenjenih programov
prek kabelskega sistema.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih
sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe
Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 75/04).
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
Predsednik
Nadzornega sveta RTV Slovenija
Andrej Grah Whatmouhg l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Obr. FO:

Št.

ODJAVA RTV SPREJEMNIKOV

4 / 18. 1. 2019 /

Stran

147

Sklicna št. zavezanca: ____________

Zavezanec: ________________________________________
Ime in priimek

___________________________
Davčna številka

Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________
Naslov dejanskega bivanja (v primeru preselitve vpišite novi naslov):
_________________________________________________________________________________________
Opomba: Sprejemnikov ni mogoče odjaviti zaradi selitve na drug naslov, če sprejemnike imate, na novem naslovu pa
RTV prispevka ne plačuje nihče od ožjih družinskih članov. V tem primeru sporočite le spremembo naslova.

Spodaj podpisani zavezanec izjavljam, da: (ustrezno obkrožite)
a) nimam televizijskega sprejemnika oziroma nobene druge naprave, preko katere bi lahko spremljal
televizijske programe;
b) nimam radijskega sprejemnika oziroma nobene druge naprave, preko katere bi lahko spremljal radijske
programe;
c) nimam radijskega sprejemnika v avtomobilu.
Omejitev odjave: Zgornja izjava velja le za naslov:________________________________________________
Na naslovu, kjer bivam, sem že zavezanec pod sklicno številko: __________________________ .

Sprejemnike odjavljam za obdobje naslednjih ______ mesecev /Opombe: Odjava je omejena na največ
36 mesecev. Če ne navedete obdobja, se šteje, da ste sprejemnike odjavili za obdobje 12 mesecev. Odjava se upošteva s
prvim naslednjim mesecem po podani popolni odjavi.
Razlog za odjavo:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Spodaj podpisani zavezanec pooblaščeni osebi RTV Slovenija dovoljujem preverjanje dejanskega stanja
posedovanja sprejemnikov v roku treh mesecev od podane odjave.
DA

NE (ustrezno obkrožite)

Če preverbe resničnosti podane izjave ne dovoljujete, morate svoj podpis na tem obrazcu overiti
pri notarju ali na upravni enoti (sedmi odstavek 17. člena Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja

sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za opravljanje dejavnosti RTV Slovenija, Ur. l. RS št. ________)

Spodaj podpisani zavezanec sem seznanjen, da je za neresnično izjavo predpisana globa v višini od 125,19
eur do 417,29 eur (42. člen Zakona o RTV Slovenija, Ur. l. RS, št. 96/2005, s spremembami).
Prosimo vas, da (neobvezno) navedete vsaj en kontaktni podatek za hitrejše razreševanje morebitnih nejasnosti:

e-naslov: _________________________________________, tel. št.:_________________________
____________________
Kraj in datum

____________________________
Podpis zavezanca

Stran
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ODJAVA RTV SPREJEMNIKOV

Sklicna št. zavezanca:

_______________

NAZIV:___________________________________________________________________________________
SEDEŽ:___________________________________________________________________________________
ŠT. POŠTE:______________

NAZIV POŠTE: _________________________________________________

ID št. za DDV (davčna številka): SI__________________
KONTAKTI: Tel. št. ________________________ E-pošta:_________________________________________
V POSLOVNI ENOTI: (vpišite naziv enote)___________________________________________________
NA NASLOVU: ____________________________________________________________________________

ODJAVLJAMO naslednje sprejemnike: (vpišite število sprejemnikov, za katere izjavljate, da jih nimate več)
a) ____ radijske sprejemnike v zasebni rabi

e) ____ radijske sprejemnike v javni rabi

b) ____ avtoradijske sprejemnike v zasebni rabi

f) ____ avtoradijske sprejemnike v javni rabi

c) ____ televizijske sprejemnike v zasebni rabi

g) ____ televizijske sprejemnike v javni rabi

d) ____ televizijske sprejemnike v hotelskih sobah in sobah, ki se oddajajo

za obdobje ________ mesecev (vpišite št. mesecev za odjavo).
Odjava je omejena na največ 36 mesecev. V kolikor ne navedete obdobja, se šteje, da ste sprejemnike odjavili
za obdobje 12 mesecev. Trajna odjava je mogoča le v primeru prenehanja poslovanja zavezanca ali v
primeru prenehanja poslovanja posamezne poslovne enote, za kar je potrebno priložiti listinske dokaze.

Razlog odjave: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zavezanec se razbremeni obveznosti plačila RTV prispevka z naslednjim mesecem po podani popolni odjavi.
V primeru ponovne pridobitve sprejemnika ste dolžni sprejemnik prijaviti RTV Slovenija v roku 30 dni
od dneva pridobitve. Za kršenje zakonskih določil o obveznosti plačevanja RTV prispevka so predpisane globe
v skladu z 42. in 43. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS št. 96/05, s spremembami),
inšpekcijski nadzor pa izvaja tržni inšpektorat.

___________________
Kraj in datum

_______________________
Podpis odgovorne osebe in žig
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Revalorizacija minimalne letne tarife

Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga
zastopa poslovodja Marcel Škerjanc, na podlagi devetega odstavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in
sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi 7. člena Skupnega
sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji
št. 2014, ki ga je dne 14. 1. 2014 sklenilo z Gospodarsko zbornico Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih
medijev, objavlja

REVALORIZACIJO
minimalne letne tarife
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu
2018, tako da revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja
2019 do ponovne uskladitve znaša:
Odstotek glasbe v oddajnem času

Letna tarifa v €

0 %–33,33 %

371,98 €

33,33 %–66,66 %

3.719,79 €

66,66 %–100 %

7.439,58 €

Vse navedene vrednosti minimalne tarife so v vrednostih
brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je
potrebno na vrednosti minimalne tarife prišteti še znesek davka
na dodano vrednost.
Trzin, dne 10. januarja 2019
Poslovodja Združenja SAZAS k.o.
Marcel Škerjanc l.r.
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OBČINE
BREZOVICA
77.

Sklep o ustavitvi postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Trgovski center – za enoto urejanja prostora
BR-27

Na podlagi 7. ter 28. člena Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 79/16) in 273. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v navezavi na 57. člen
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-IB, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) župan sprejme

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Trgovski
center – za enoto urejanja prostora BR-27
1. člen
Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Trgovski center – za enoto urejanja prostora BR-27, ki
je bil začet s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Trgovski center – za enoto urejanja
prostora BR-27 (Uradni list RS, št. 11/13), se ustavi.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Brezovica – www.brezovica.si.
Št. 350-1/2019
Brezovica, dne 7. januarja 2018

II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti, je bilo oddanih 224 glasovnic od tega 219 veljavnih.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volivcev, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov je bilo
5 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število veljavnih
glasov:
1. Henček Kosec 92 glasov
2. Zvonko Golobič 79 glasov
3. Branko Rozman 48 glasov
III.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3,
45/08 in 83/12), ugotovila, da je za člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj izvoljen
Henček Kosec, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-5/2018-85
Črnomelj, dne 18. novembra 2018
Predsednik
Posebne občinske volilne komisije
Alojz Poljšak l.r.
Člani Posebne občinske volilne komisije:
Erika Vrščaj Spudić l.r., namestnica predsednika
Marjan Vitkovič l.r., član
Katarina Plut l.r., namestnica člana
Milan Leskovar l.r., član
Tatjana Jakša l.r., namestnica člana
Anton Hudorovac l.r., član
Liljana Tudija l.r., namestnica člana

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
79.

ČRNOMELJ
78.

Poročilo o izidu volitev za člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti
v občini Črnomelj

POROČILO
o izidu volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti
v občini Črnomelj
Posebna občinska volilna komisija občine Črnomelj, je na
seji dne, 18. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za člana občinskega sveta
predstavnika romske skupnosti na volitvah 18. 11. 2018 v občini
Črnomelj ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj.
I.
1. Na volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti skupaj
268 volivcev:
a) 224 volivcev vpisanih v volilni imenik in
b) 44 volivcev, ki je glasovalo s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 224 volivcev ali 83,58 % od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
16/99 – popr., 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18) in 34. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je župan Občine Dobrova
- Polhov Gradec dne 13. decembra 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Dobrova Polhov Gradec
1.
Za podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec imenujem Franca Rejec, rojenega 9. marca 1961 in stanujočega
Gabrje 78, 1356 Dobrova.
2.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
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Št.

4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.

70 DAVČNI PRIHODKI

5.
Ta sklep začne veljati z dnem 13. 12. 2018 in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

706 Drugi davki
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700 Davki na dohodek in dobiček

28.054

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

80.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

Sklep o začasnem financiranju Občine
Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec
2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12)
in 26. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 3/17) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 27. 12. 2018
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dolenjske
Toplice v obdobju januar–marec 2019

730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

II.

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2. člen

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in
110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17),
ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17,
19/18, 48/18 in 66/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

914.481

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

744.480

2.830
1.434
1.434
0
0
168.567
47.976

251.110
78.181
12.762
160.167
195.638
5.996
151.198
500
37.944
504.568
504.568
28.435
25.000
3.435
–65.270

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

3. člen

I.

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

B

11.120

979.751

410 Subvencije

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

392
3.400

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

(vsebina sklepa)

65.107

120.592

40 TEKOČI ODHODKI

1. člen

3.010
82.849

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
in iz drugih držav

41 TEKOČI TRANSFERI

1. SPLOŠNA DOLOČBA

572.715

704 Domači davki na blago in storitve

711 Takse in pristojbine

DOLENJSKE TOPLICE

661.631
57.851

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

151

703 Davki na premoženje

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Št. 007-0027/2018-1
Dobrova, dne 13. decembra 2018

Stran

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

0

Stran
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GORNJI PETROVCI

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

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

–65.270

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–XI.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

81.

Na podlagi 109., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in
68/17) in 67. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list
RS, št. 101/06)

RAZPISUJEM
nadomestne volitve člana sveta
Krajevne skupnosti Šulinci

65.270
1.372.591

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen

1. V Krajevni skupnosti Šulinci se izvedejo nadomestne
volitve, in sicer:
– v volilni enoti 1, ki obsega območje naselja Adrijanci
(voli se en član).
2. Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Šulinci
bodo v nedeljo, 24. marca 2019.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 21. januar 2019.
4. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci.
Št. 041-0001/2019-1
Gornji Petrovci, dne 9. januarja 2019

(uporaba predpisov)

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)

Razpis nadomestnih volitev člana sveta
Krajevne skupnosti Šulinci

KAMNIK
82.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks za leto 2019 v Občini Kamnik

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1),
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17
in 21/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) in 5. člena Odloka
o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je
župan Občine Kamnik dne 10. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks za leto 2019 v Občini Kamnik

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more
zadolžiti.

I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2019
znaša 0,062 €.

5. KONČNA DOLOČBA

II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto
2019 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije
za preteklo leto, ki jo je objavil Statistični urad Republike Slovenije.

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019
dalje.
Št. 032-38/2018
Dolenjske Toplice, dne 27. decembra 2018
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-15/2019-3/12
Kamnik, dne 10. januarja 2019
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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KRANJ
83.

NAKNADNE VOLITVE
v Svet Krajevne skupnosti Golnik

85.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Osilnica
v obdobju januar–marec 2019

II.
Za dan razpisa ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Golnik se šteje 18. januar 2019.

Št. 041-2/2018-630-(41/22)
Kranj, dne 13. januarja 2019
Predsednik Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Aljoša Ravnikar l.r.

KRANJSKA GORA
84.

Odlok o spremembah Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na seji
dne 14. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o turistični in promocijski
taksi v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 86/18) se v prvem in četrtem odstavku
8. člena besedilo »iz druge alineje 3. člena« nadomesti z besedilom »iz druge alineje 2. člena«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2018/5-2/0232
Kranjska Gora, dne 14. januarja 2019
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Osilnica v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah –
ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
in 97. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08,
5/08 – popr. in 75/17 – spremembe in dopolnitve) je županja
Občine Osilnica dne 27. 12. 2018 sprejela

I.
Naknadne volitve v Svet Krajevne skupnosti Golnik bodo
v nedeljo, 3. marca 2019.

III.
V Svet krajevne skupnosti Golnik, ki šteje 7 članov, se na
naknadnih volitvah volita 2 člana.
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Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne
skupnosti Golnik

Na podlagi 41. in 92. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija
Mestne občine Kranj na 8. redni seji dne 13. 1. 2019 razpisala

4 / 18. 1. 2019 /

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15
– ZIPRS1617) in Odlokom o proračunu Občine Osilnica za leto
2018 (Uradni list RS, št. 16/18 in 66/18 – rebalans, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

I.

v eurih
Proračun
januar – marec 2019

SKUPAJ PRIHODKI
(70 + 71 + 72 + 73 + 74)

116.073

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

108.613

70 DAVČNI PRIHODKI
(700 + 703 + 704 + 706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710 + 711 + 712 + 713 + 714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

97.362
96.031
310
1.079
0
11.251
1.470
51
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712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
(720 + 721 + 722)

Uradni list Republike Slovenije
0
9.705
25

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0
0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)

7.460

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

7.460

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske Unije

0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

40 TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)
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 + 411 + 412 + 413 + 414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
B.

0
119.151
57.512

36.904
498
0
60.362
0
20.312
2.764
37.286
0
277
277
1.000

1.000
0

–3.078

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

7.283

55 ODPLAČILA DOLGA

7.283

17.147
2.963

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73 PREJETE DONACIJE (730 + 731)

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

550 Odplačila domačega dolga

7.283

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

–10.361

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII. – VIII. – IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

–7.283
3.078
29.250
29.250

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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V primeru predčasnega prenehanja mandata županji,
podžupanja opravlja funkcijo županje do nastopa mandata
novo izvoljenega župana.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 032-0001/2019/1
Osilnica, dne 3. januarja 2019
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač l.r.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 20.000 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)

87.

Na podlagi 29. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 15. in 38. člena Statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17
– spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Osilnica
na 2. redni seji dne 28. 12. 2018 sprejel

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019
dalje.
Št. 4100-0006/2018/1
Osilnica, dne 27. decembra 2018
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač l.r.

86.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine
Osilnica

Na podlagi prvega odstavka 33.a in 34.a 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 33. člena Statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. ter
75/17 – spremembe in dopolnitve) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Osilnica

SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Osilnica
1.
Občinski svet Občine Osilnica imenuje Nadzorni odbor
Občine Osilnica v naslednji sestavi:
1. Marjan Ožbolt, Grintovec
2. Anton Šercer, Padovo pri Osilnici
3. Dejan Žagar, Bosljiva Loka.
2.
Predsednika Nadzornega odbora izvoli Nadzorni odbor
izmed članov Nadzornega odbora.
3.
Mandatna doba imenovanih članov Nadzornega odbora
traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine
Osilnica.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0021/2018/7
Osilnica, dne 28. decembra 2018

1.
Za podžupanjo Občine Osilnica se imenuje Šercer Mirjana, stanujoča na naslovu Bosljiva Loka 17, 1337 Osilnica.
2.
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
Podžupanja pomaga županji pri njenem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere jo županja
pooblasti.
3.
Podžupanja nadomešča županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za
katere jo županja pooblasti.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Osilnica

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač l.r.

88.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Osilnica za leto 2019

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 72/16 in
23/17 – spremembe in dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine
Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. in 75/17 –
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spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Osilnica na
2. redni seji dne 28. 12. 2018 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Osilnica za leto 2019
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2019 znaša
0,003 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
krati (volilna enota 1), to je na Dušana Podlesnika, stan.
Obrežje 15, Radeče, ki je postal član Občinskega sveta Občine Radeče za preostanek mandatne dobe. Kandidat je podal
pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta
Občine Radeče.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2018/29
Radeče, dne 9. januarja 2019
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.

2.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 75/17).
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 900-0021/2018/10
Osilnica, dne 28. decembra 2018
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač l.r.

RADEČE
89.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata
člana Občinskega sveta Občine Radeče
na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12)
in sklepov Občinskega sveta Občine Radeče št. 1/11 in 2/3 je
Občinska volilna komisija Radeče sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
o prehodu mandata člana Občinskega sveta
Občine Radeče na naslednjega kandidata
I.
Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana občinskega sveta in funkcije župana ter podane izjave Tomaža Režuna,
da sprejema mandat župana Občine Radeče, so nastali razlogi
za predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta
Tomažu Režunu, stanujočemu Kolenov graben 1, Radeče, kot
članu občinskega sveta z liste SD – Socialni demokrati.
II.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z
liste SD – Socialni demokrati, ki je bil izvoljen na rednih volitvah
za člana Občinskega sveta Občine Radeče. Občinska volilna
komisija Radeče je ugotovila, da je bil na rednih volitvah za
člana Občinskega sveta Občine Radeče, v volilni enoti 1 na listi
SD – Socialni demokrati, kot naslednji kandidat za občinskega
svetnika izvoljen Dušan Podlesnik, stan. Obrežje 15, Radeče.
III.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče je prešel na naslednjega kandidata z liste SD – Socialni demo-

VIPAVA
90.

Ugotovitveni sklep o prenosu mandata
občinskega svetnika

Na podlagi ugotovitve, ki izhaja iz zapisnika 1. konstitutivne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. 12. 2018, da
je Goranu Kodelji prenehal mandat člana Občinskega sveta
Občine Vipava ter na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in
68/17) je Občinska volilna komisija na seji dne 4. 1. 2019
sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Mandat občinskega svetnika Občine Vipava preide na
naslednjo kandidatko v 1. volilni enoti z istoimenske liste Lista
Gorana Kodelje, in sicer:
Kristino Vanceta, roj. 15. 11. 1985, Cesta 18. aprila 7,
5271 Vipava.
Kandidatka je na poziv Občinske volilne komisije Občine
Vipava dne 28. 12. 2018 podala pisno izjavo, da sprejema
mandat.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0415-0012/2018-20
Vipava, dne 4. januarja 2019
Predsednik
Občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.

ŽALEC
91.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste

Na podlagi 37.a 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, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 30. člena Zakona o lokalnih volit
vah (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in Uradni list RS,
št. 45/08, 83/12 in 68/17) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Žalec z dne 20. decembra 2018 je Občinska volilna komisija
na seji dne 10. januarja 2019

Uradni list Republike Slovenije

Št.

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel
na naslednjega kandidata z liste 6 Socialni demokrati, SD to je:
Vojko Zupanc, roj. 5. 1. 1964, Šempeter v Savinjski dolini,
Kratka ulica 12, univ. dipl. novinar, samostojni podjetnik.
Kandidat je 10. januarja 2019 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 041-0011/2018
Žalec, dne 10. januarja 2019
Predsednik
Občinske volilne komisije
Simon Krčmar l.r.

ŽIROVNICA
92.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žirovnica

Na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami),
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. redni seji dne 10. 1.
2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žirovnica
1. člen
(predmet odloka)
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 50/13, 87/14, 12/17), se:
Besedilo tretjega odstavka 18. člena spremeni tako, da
se po novem glasi: »Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport
v skladu s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina
ali država.
V teh primerih mora občina oproščena sredstva iz zgornjega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Breznica, dne 10. januarja 2019
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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BOROVNICA
93.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za trgovski center
Mercator v Borovnici

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o
urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je župan Občine
Borovnica sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za trgovski center
Mercator v Borovnici
1.
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave drugih sprememb in dopolnitev (2SD OPPN) Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
(Uradni list RS, št. 58/09, prve spremembe Uradni list RS,
št. 105/11).
2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo spremembe in dopolnitve
OPPN in načrtovani programi, pobudnik)
(1) Območje je namenjeno gradnji trgovskega centra
Mercator, ureditvi Molkovega trga kot osrednjega mestnega
javnega prostora ter razvoju drugih obstoječih dejavnosti na
območju.
(2) Podjetje Mercator d.d. želi na zemljiščih, ki so v njegovi lasti zgraditi samostojen trgovski objekt s samopostrežnim
marketom, skladiščnimi prostori ter površinami za dodatno trgovsko in gostinsko ponudbo. Nad pritličnim delom trgovskega
objekta je predvidena možnost gradnje stanovanj ali poslovnih
prostorov. Gradnja trgovskega centra in dopolnilnih programov
za dodatno ponudbo bo v OPPN opredeljena v fazah.
(3) Sprememba OPPN je potrebna zaradi prilagoditve
lokacije bodočega trgovskega centra razpoložljivemu prostoru.
Objekt Molkov trg 8 se v novi zasnovi trgovskega centra ne
ruši, kar spremenjena umestitev trgovskega centra v prostor
upošteva.
(4) Pobudo za izdelavo spremembe OPPN je podalo podjetje Mercator d.d., ki je obenem naročnik izdelave.
3.
(izhodišča za pripravo 2SD OPPN)
Izhodišča za pripravo 2SD OPPN so bila izdelana v decembru 2018, potrjena in javno objavljena na spletni strani
Občine Borovnica www.borovnica.si.
4.
(območje priprave 2SD OPPN)
Območje 2SD OPPN obsega zemljišča parcel št. 2080/78,
3587/7, *558, *557, 429/3, 3587/3, 3587/5, 3587/4, 3587/6,
3587/1, 3278/1, 524, 2080/75, 2080/66, 2080/40, 2080/33,
2080/5, 2080/59 – del, 2080/8, 3640/1 – del, 545/3, k.o. Borovnica.
5.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovna podlaga za gradnjo trgovskega centra Mercator in druge prostorske ureditve na območju je že izdelana
(Genius loci d.o.o., Mercator d.d. Služba za projektiranje in
tehnologijo, junij 2018). Pripravljena je na podlagi investicijske
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namere, prikaza stanja prostora ter usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica – izvedbeni del.
(2) V postopku priprave 2SD OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih v svojih smernicah
zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
6.
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice in mnenja
za načrtovane prostorske ureditve so:
1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
3. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
4. Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot
na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
5. Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 26c, 1000 Ljubljana
6. Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

izdelave se določijo s pogodbo o sodelovanju med Občino
Borovnica in investitorjem.
10.
(ukinitev predhodnega sklepa)
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
(Uradni list RS, št. 52/18).
11.
(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 Občine Borovnica www.borovnica.si.
Št. 3500-0002/2018-7
Borovnica, dne 16. januarja 2019
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

7.
(roki za pripravo OPPN)
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
in sprejemanja 2SD OPPN:
Faza

Rok

izhodišča za pripravo

december 2018

sklep o začetku postopka

januar 2019

pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora
pridobitev odločbe MOP RS glede CPVO

februar 2019
marec 2019

osnutek 2SD OPPN

april 2019

predstavitev 2SD OPPN Občinskemu
svetu Občine Borovnica

junij 2019

javna razgrnitev

julij 2019

predlog 2SD OPPN

avgust 2019

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

oktober 2019

usklajen predlog 2SD OPPN

oktober 2019

sprejem 2SD OPPN na Občinskem svetu
Občina Borovnica

december 2019

8.
(vključevanje javnosti)
(1) Občina Borovnica zagotovi v postopku priprave 2SD
OPPN seznanitev javnosti z dopolnjenim osnutkom v okviru
javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti
njegovo javno obravnavo.
(2) Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 2SD OPPN.
(3) Občina Borovnica prouči pripombe in predloge javnosti
na dopolnjen osnutek 2SD OPPN ter do njih zavzame stališče.
Stališča objavi na svoji spletni strani www.borovnica.si.
9.
(financiranje in koordinacija izdelave OPPN)
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 2SD OPPN
prevzame Mercator d.d. Obveznosti v zvezi s financiranjem

LAŠKO
94.

Razpis naknadnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Rimske Toplice
v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti
Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah

Na podlagi prvega odstavka 92. in 112. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 62. člena in drugega odstavka
77. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18)

RAZPISUJEM
naknadne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti
in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most
v dveh volilnih enotah
1. Naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in v Krajevnih skupnostih Sedraž
ter Zidani Most v dveh volilnih enotah se opravijo v nedeljo,
3. marca 2019.
V KS Rimske Toplice se v VE 3 (Konc, Laziše, Zabrež, Dol
pri Laškem, Škofce, Brodnice, Gračnica (od hišne št. 24 do 26),
Lokavec, Vodiško, Brstovnica, Lože (od hišne št. 1 do 4a in od
8 dalje), voli en član.
V KS Sedraž se v VE 1 (Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo,
Trnov Hrib) voli en član in prav tako v VE 2 (Belovo, Brezno)
en član.
V KS Zidani Most se v VE 2 (Zidani Most od hišne št. 24
dalje) volita dva člana in v VE 4 (Širje, Suhadol, Zidani Most od
hišne št. 1 do 21) en član.
2. Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerim začno teči
roki za volilna opravila, se šteje petek, 25. januar 2019.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-01/2019
Laško, dne 15. januarja 2019
Boštjan Grešak l.r.
predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Uradni list Republike Slovenije
MEDVODE
95.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za štiri
člane sveta Krajevne skupnosti Pirniče

Na podlagi 110. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in
17/18) je Občinska volilna komisija Občine Medvode na 7. seji
dne 16. 1. 2019 sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev za štiri člane
sveta Krajevne skupnosti Pirniče
I.
Občinska volilna komisija Občina Medvode razpisuje nadomestne volitve štirih članov sveta Krajevne skupnosti Pirniče
(v nadaljevanju: nadomestne volitve). Nadomestne volitve se
izvedejo 31. 3. 2019.
II.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 1. 2019.
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III.
Na nadomestnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Pirniče se volijo štirje člani, in sicer v naslednjih volilnih enotah:
– v volilni enoti št. 1 (naselje Spodnje Pirniče) – en član,
– v volilni enoti št. 3 (naselje Vikrče in Zavrh pod Šmarno
Goro) – dva člana in
– v volilni enoti št. 4 (naselje Zgornje Pirniče) – en član.
IV.
Za izvedbo nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti
Pirniče skrbi Občinska volilna komisija Občine Medvode.
V.
Mandatna doba članov sveta Krajevne skupnosti Pirniče,
izvoljenih na nadomestnih volitvah dne 31. marca 2019, bo
trajala do prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti
Pirniče na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.
Št. 041-4/2019-1
Medvode, dne 16. januarja 2019
Občinska volilna komisija
Občine Medvode
Martina Hren l.r.
predsednica
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VLADA
96.

Sprememba Akta o ustanovitvi
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
kot javnega sklada

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in 146. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS,
56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBO
Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije kot javnega sklada
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17 in
17/18) se v 15. členu v drugem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– dva predstavnika ministrstva z najmanj pet let delovnih
izkušenj s stanovanjskega področja oziroma področja urejanja
prostora, prostorskega načrtovanja in graditve stanovanjskih
objektov,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Če član nadzornega sveta ne izpolnjuje pogojev iz spremenjenega drugega odstavka 15. člena akta, se v 30 dneh od
uveljavitve te spremembe razreši in namesto njega imenuje
novi član nadzornega sveta v skladu s spremenjenim drugim
odstavkom 15. člena akta.
3. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2019
Ljubljana, dne 17. januarja 2019
EVA 2018-2550-0123
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik
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POPRAVKI
97.

Popravek Odloka o turistični in promocijski
taksi v Občini Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB,
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Odloka o turistični in promocijski taksi
v Občini Žirovnica

Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Tehnični popravek Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Šmartno pri Litiji

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN
in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

V 9. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 69/18)
se tabela z naslovom »Poslovni namen« nadomesti z naslednjo
tabelo (ustrezna označitev poslovnih namenov A, B in C):
1

150 točk 150 točk 50 točk

C) Dejavnosti javne uprave
in obrambe, obvezno socialno
zavarovanje, izobraževanje,
zdravstvo in socialno varstvo,
dejavnost javne higiene,
dejavnost združenj
in organizacij, rekreacijske,
kulturne in športne dejavnosti,
druge javne storitve

20 točk

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

66.

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu
2020 izdajo priložnostni kovanci
Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice
glede postopka sporočanja kršitev
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
razvrstitvi prepovedanih drog
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

135

VLADA

135
135
137
141
160

MINISTRSTVA

70.

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano
med delom od 1. januarja 2019 dalje

71.
72.
73.

Odločba o prenehanju sodniške službe
Odločba o prenehanju sodniške funkcije
Odločba o prenehanju sodniške službe

SODNI SVET

20 točk

Št. 462-3/2018-17
Šmartno pri Litiji, dne 7. januarja 2019

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar

96.

3

B) Vse dejavnosti, ki niso
opredeljene pod A) in C)

65.

69.

2

A) Trgovina, popravila motornih 200 točk 150 točk 100 točk
vozil in izdelkov široke
porabe, gostinstvo in finančno
posredništvo, poslovanje
z nepremičninami, najem
in poslovne storitve

VSEBINA

68.

161

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 69/18)

Območje

Št. 007-0002/2018
Breznica, dne 15. januarja 2019

67.

Stran

Poslovni namen

V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 48/18 z dne 13. 7.
2018, na strani 8121, se v 3. členu račun »Turistična taksa
Občine Žirovnica SI56 0139 2592 3206 238« pravilno glasi
»Turistična in promocijska taksa – Občina Žirovnica SI56 0139
2845 0000 075«.

98.

4 / 18. 1. 2019 /

143

143
144
144

20 točk

Stran

162 /

Št.

4 / 18. 1. 2019

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

74.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2018

75.

Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu
plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije
Slovenija
Revalorizacija minimalne letne tarife

76.

93.

77.

85.
144

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

86.
87.
88.

144
149

BOROVNICA

VIPAVA

BREZOVICA

Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Trgovski center
– za enoto urejanja prostora BR-27

150

ČRNOMELJ

Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta
– predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj

79.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova Polhov Gradec

90.

Ugotovitveni sklep o prenosu mandata občinskega
svetnika

91.

Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega
kandidata z liste

92.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica

157

150

DOBROVA - POLHOV GRADEC

150

DOLENJSKE TOPLICE

80.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske
Toplice v obdobju januar–marec 2019

81.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne
skupnosti Šulinci

98.
151

GORNJI PETROVCI

152

KAMNIK

82.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019 v Občini Kamnik

83.

Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Golnik

84.

Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora

94.

Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne
skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh
volilnih enotah

152

KRANJ

153

KRANJSKA GORA

153

LAŠKO

158

MEDVODE

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za štiri člane
sveta Krajevne skupnosti Pirniče

97.

159

153
155
155
155

RADEČE

OBČINE
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za trgovski center Mercator v Borovnici

89.

OSILNICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v
obdobju januar–marec 2019
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Osilnica
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine
Osilnica
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Osilnica za leto 2019
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega
kandidata

78.

95.

Uradni list Republike Slovenije

156

156

ŽALEC

156

ŽIROVNICA

157

POPRAVKI

Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v
Občini Žirovnica
Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

161
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na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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