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DRŽAVNI ZBOR
1806.

Obvestilo predsedniku Evropskega parlamenta
o izidu volitev v Evropski parlament

Spoštovani gospod
Antonio Tajani
predsednik Evropskega parlamenta
Obveščam Vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 18. junija 2019 na podlagi prvega odstavka 23. člena
Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), pete alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11
in 48/12) v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) sprejel
Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju
mandata poslanki in poslancu Državnega zbora,
ki ga prilagam.
S spoštovanjem!
Št. 004-03/19-3/8
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 640-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1807.

Sklep o potrditvi izvolitve poslank
in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament in o prenehanju mandata poslanki
in poslancu Državnega zbora

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07
– ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), pete alineje prvega odstavka
in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne
18. junija 2019 sprejel naslednji

Leto XXIX

SKLEP
o potrditvi izvolitve poslank in poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament
in o prenehanju mandata poslanki in poslancu
Državnega zbora
I.
Potrdi se izvolitev naslednjih poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:
1. Franc BOGOVIČ, roj. 2. 2. 1963, stanujoč Koprivnica 39 a, Krško
(lista kandidatov: Slovenska demokratska stranka – SDS
in SLS – Slovenska ljudska stranka)
2. dr. Milan BRGLEZ, roj. 1. 9. 1967, stanujoč Stara
cesta 96 f, Logatec
(lista kandidatov: Socialni demokrati – SD)
3. Tanja FAJON, roj. 9. 5. 1971, stanujoča Novo Polje,
cesta VII. 31, Ljubljana
(lista kandidatov: Socialni demokrati – SD)
4. Klemen GROŠELJ, roj. 8. 3. 1976, stanujoč Graška
cesta 22 c, Litija
(lista kandidatov: Lista Marjana Šarca)
5. Irena JOVEVA, roj. 26. 2. 1989, stanujoča Cesta železarjev 17, Jesenice
(lista kandidatov: Lista Marjana Šarca)
6. Ljudmila NOVAK, roj. 1. 8. 1959, stanujoča Imenje 8,
Moravče
(lista kandidatov: Nova Slovenija – Krščanski demokrati)
7. Romana TOMC, roj. 2. 11. 1965, stanujoča Ob dolenjski železnici 144, Ljubljana
(lista kandidatov: Slovenska demokratska stranka – SDS
in SLS – Slovenska ljudska stranka)
8. dr. Milan ZVER, roj. 25. 5. 1962, stanujoč Janežovski
Vrh 37, Destrnik
(lista kandidatov: Slovenska demokratska stranka – SDS
in SLS – Slovenska ljudska stranka).
II.
Ugotovi se, da funkcija poslanca v Evropskem parlamentu ni združljiva s funkcijo poslanca Državnega zbora, zato
poslancu dr. Milanu Brglezu in poslanki Ljudmili Novak z dnem
potrditve mandata poslanca oziroma poslanke v Evropskem
parlamentu preneha mandat poslanca oziroma poslanke Državnega zbora.
Št. 004-03/19-3/7
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 640-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Stran
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Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), prvega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne
18. junija 2019 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije se
izvoli:
dr. Rok ČEFERIN.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2019
sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Aleksandra CVIKL na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-10/19-1/7
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 605-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Št. 700-03/19-1/6
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 642-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1809.

Sklep o imenovanju informacijske
pooblaščenke

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in
51/07 – ZUstS-A) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija
2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju informacijske pooblaščenke
nuje:

Za informacijsko pooblaščenko se za dobo petih let imeMojca PRELESNIK.
Mandat začne teči s 17. 7. 2019.

1811.

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2019
sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Jana BUKOVŠEK na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču na Ptuju.
Št. 700-05/19-6/8
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 617-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Št. 010-01/19-18/7
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 639-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1810.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

1812.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2019
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Amadeja STARE na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št.

1813.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15
in 23/17 – ZSSve) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2019
sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Biserka OZMEC na sodniško mesto okrožne sodnice na
Delovnem sodišču v Mariboru.

1814.

Sklep o imenovanju člana sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev

Na podlagi prvega in drugega odstavka 477. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
– uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J,
63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor
na seji dne 18. junija 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Za člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev se za
dobo šestih let imenuje:

4511

Št. 450-12/19-1/13
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 623-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1815.

Sklep o imenovanju člana sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev

Na podlagi prvega in drugega odstavka 477. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10
– uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J,
63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor
na seji dne 18. junija 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Za člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev se za
dobo šestih let imenuje:
mag. Gorazd ČIBEJ.
Mandat začne teči s 15. 7. 2019.
Št. 450-12/19-1/14
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 623-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Št. 700-10/19-2/7
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 646-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Stran

dr. Dragan KESIČ.
Mandat začne teči s 15. 7. 2019.

Št. 700-05/19-6/9
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 617-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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1816.

Sklep o imenovanju predsednika in prenehanju
funkcije namestnika predsednika Državne
volilne komisije

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 32. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) ter 112.
in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji dne 18. junija 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika in prenehanju
funkcije namestnika predsednika
Državne volilne komisije
I.
V Državno volilno komisijo se za predsednika imenuje:
Peter GOLOB
za preostanek mandatne dobe Državne volilne komisije, imenovane s Sklepom o imenovanju predsednika in članov Državne

Stran

4512 /

Št.
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volilne komisije ter njihovih namestnikov z dne 17. 11. 2016
(Uradni list RS, št. 74/16).
II.
Funkcijo predsednika nastopi naslednji dan po objavi obvestila predsednika Državnega zbora predsedniku Evropskega
parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament, razpisanih z
Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v
Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/19).
III.
Z dnem nastopa funkcije predsednika Državne volilne komisije Petru Golobu preneha funkcija namestnika predsednika
Državne volilne komisije.
Št. 004-01/19-4/11
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 658-VIII

Uradni list Republike Slovenije
4.
Na podlagi prejetih prijav oziroma predlogov bo Mandatno-volilna komisija določila kandidata za namestnika predsednika Državne volilne komisije ter pripravila besedilo predloga
sklepa o imenovanju namestnika predsednika Državne volilne
komisije, o katerem bo odločil Državni zbor.
5.
Kandidature z zahtevanimi podatki, navedenimi v točki 3
tega poziva, posredujte na naslov: Državni zbor, Mandatno-
volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana, do
vključno petka, 28. 6. 2019, z oznako: "POZIV – Državna
volilna komisija".
Nepopolnih in prepoznih prijav oziroma predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Št. 004-01/19-7/2
Ljubljana, dne 19. junija 2019

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1817.

Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico
ali namestnika predsednika Državne volilne
komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča

Na podlagi 32. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07
– odl. US in 23/17) in sklepa 11. seje Mandatno-volilne komisije
z dne 13. 6. 2019 objavljam

POZIV
za vlaganje kandidatur za namestnico
ali namestnika predsednika Državne volilne
komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne
volilne komisije, ki se na podlagi tretjega odstavka 32. člena
Zakona o volitvah v državni zbor imenuje izmed sodnikov
vrhovnega sodišča.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.
Zakon o volitvah v državni zbor v 32. členu določa, da
Državno volilno komisijo imenuje Državni zbor ter da se za
predsednika komisije in njegovega namestnika imenujeta sodnika vrhovnega sodišča.
Poziv se objavlja zaradi prenehanja funkcije dosedanjega
namestnika predsednika Državne volilne komisije.
Novi namestnik predsednika Državne volilne komisije bo
imenovan za preostanek mandatne dobe komisije, imenovane
s Sklepom o imenovanju predsednika in članov Državne volilne
komisije ter njihovih namestnikov z dne 17. 11. 2016 (Uradni
list RS, št. 74/16).
3.
Prijava oziroma predlog mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– naslov stalnega prebivališča;
– naziv organa zaposlitve in delovnega mesta kandidata;
– soglasje kandidata s kandidaturo, če se ne prijavi sam;
– utemeljitev kandidature.

Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1818.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ob 25-letnici delovanja in uspešnega izpolnjevanja poslanstva neodvisnega, učinkovitega in odgovornega nadzora
nad porabo javnih sredstev prejme
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-19/2019-2
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1819.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za 70 let prispevanja k razvoju pedagoškega, strokovnega in znanstvenega dela na področjih matematike, fizike in
astronomije prejme

Uradni list Republike Slovenije
DRUŠTVO MATEMATIKOV,
FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJE
SREBRNI RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-17/2019-3
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1820.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Št.

1822.
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Stran

4513

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva
prejme
DRAGUTIN KRIŽANIĆ
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-30/2018-3
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus,
ki neguje narodno zavest, prejme
MAG. IVAN SIVEC
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-10/2019-5
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1821.

1823.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dobrodelnost in dolgoletno humanitarno delovanje v
okviru rotarijskega gibanja prejme

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

JANEZ PUCIHAR
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-14/2018-2
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge za ustanovitev Slovenskega zborovskega arhiva in za donacijo izjemno obsežne zbirke notnega in avdiovizualnega gradiva prejme

MINISTRSTVA

DR. MIRKO CUDERMAN
MEDALJO ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-23/2018-3
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1824.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini vprašalnikov za
pridobivanje podatkov za potrebe množičnega
vrednotenja

Na podlagi 13. in petega odstavka 41. člena Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17
in 33/19) minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom
za finance izdaja

Stran
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov
za potrebe množičnega vrednotenja
1. člen
V Pravilniku o vsebini vprašalnikov za pridobivanje
podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list
RS, št. 37/18) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako,
da se glasi
»(3) Za vsako parcelo se navede delež v obliki površine, ki je namenjen opravljanju dejavnosti posebne enote
vrednotenja.«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku osma in deveta alineja
spremenita tako, da se glasita:
– količina prodane rezerve delovne moči za terciarno
regulacijo frekvence,
– količina prodane električne energije,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine in pristanišča pridobijo naslednji podatki:
– tip pristanišča,
– prihodki pristaniške dejavnosti,
– stroški pristaniške dejavnosti.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Za model za marine in pristanišča (PNP) se z vprašalnikom za marine poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
pridobijo še naslednji podatki:
– število privezov v vodi,
– število namestitev plovil na suhem,
– število namestitev plovil v hangarju.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za model za bencinske servise (PNB) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– tip bencinskega servisa,
– letna količina prodanih motornih goriv na bencinskem
servisu,
– letni prihodki na bencinskem servisu (celotni prihodki
osebe, ki opravlja dejavnost maloprodaje motornih goriv) v
EUR,
– letni neposredni stroški prodaje motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na bencinskem servisu brez
amortizacije osnovnih sredstev, ki jih ima oseba, ki opravlja
dejavnost maloprodaje motornih goriv, v EUR,
– določeni letni posredni stroški prodaje, ki se nanašajo
na prodajo motornih goriv, trgovskega blaga in storitev na
bencinskem servisu (logistični stroški, stroški varovanja,
stroški zavarovanja, upravni stroški nabave motornih goriv,
trgovskega blaga in storitev ter stroški upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami), v EUR,
– letni stroški nadomestil za uporabo površin ob avtocestah in hitrih cestah (najemnine, koncesnine),
– za bencinske servise ob avtocestah in hitrih cestah
letni stroški obratovanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, varovanja in upravljanja površin počivališča v skladu s
sklenjenimi pogodbami o pridobitvi posebne pravice uporabe
površin za upravljanje dejavnosti maloprodaje motornih goriv
in spremljajočih dejavnosti na območju počivališča, zmanjšani za povračila (prefakturirane stroške), ki jih prejmejo od
upravljavca avtocest in hitrih cest.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-123/2019
Ljubljana, dne 30. maja 2019
EVA 2019-2550-0015
Simon Zajc
minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance

1825.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Ustanove Fundacija Bazoviški junaki in ostale
žrtve fašizma

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve
fašizma««, naslednjo

ODLOČBO
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma««,
sestavljenemu v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 481/19
z dne 10. 5. 2019, pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova
ulica 2, Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Marko Bidovec, Na
Trati 49, 1217 Lesce, ustanovil ustanovo z imenom: Ustanova
Fundacija »Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma«, s sedežem na naslovu Na Trati 49, 1217 Lesce.
2. Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in
trajen. Ustanova deluje na področju poprave krivic vsem žrtvam
fašizma z ozemlja Slovenije in zamejstva ter na področju krepitve domoljublja, obrambe domovine, solidarnosti, odločnosti,
pridobivanju znanja ter ohranjanja zgodovinskega pomena,
tradicij ter vrednot uporništva.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 1.000 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Marko Bidovec, Na Trati 49, 4248 Lesce,
– Alenka Bidovec-Jeraj, Dobruša 1a, 1217 Vodice in
– Aleška Fabjan, Ulica Franca Nebca 22, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške
objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-6/2019/4
Ljubljana, dne 29. maja 2019
EVA 2019-2611-0040
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Uradni list Republike Slovenije
1826.

Odločba o soglasju k spremembam Akta
o ustanovitvi »Ustanove – Sklad Okrešelj«
in spremembi namena ter sedeža ustanove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi
12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in
51/16) izdaja

ODLOČBO
o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi
»Ustanove – Sklad Okrešelj« in spremembi
namena ter sedeža ustanove
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja
soglasje k spremembam Akta o ustanovitvi »Ustanove – Sklad
Okrešelj« in spremembi namena ter sedeža ustanove, ki izhajajo iz Ustanovitvenega akta »Ustanove – Sklad Okrešelj«,
ki ga je z notarsko listino opr. št. SV 427/2019 z dne 18. 4.
2019, sestavljeno pri notarki Mariji Murnik, Koroška cesta 21,
4000 Kranj, sprejela ustanoviteljica Gorska reševalna zveza
Slovenije, s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Bleiweisova cesta 34, Kranj, ki jo zastopa Janez Rozman, Gabrška
ulica 3, Bohinjska Bistrica, na katero so bile na podlagi Dogovora o prenosu ustanoviteljskih pravic za »Ustanovo – Sklad
Okrešelj« z dne 12. 10. 2017 s strani Gorske reševalne službe
– društvo Ljubljana prenesene ustanoviteljske pravice.
2. »Ustanova – Sklad Okrešelj« ima sedež v Kranju. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Bleiweisova cesta 34, Kranj.
3. Namen ustanove je poskrbeti, da bo otrokom vseh
reševalcev, ki so se že ali se bodo smrtno ponesrečili na vseh
reguliranih aktivnostih v okviru GRZS (aktivnosti z elaboratom),
omogočeno šolanje na vseh izobraževalnih stopnjah v državi,
skladno z njihovimi umskimi in telesnimi sposobnostmi. Poleg
otrok smrtno ponesrečenih reševalcev, so do enake pomoči
upravičeni tudi otroci invalidov I. in II. stopnje.
Št. 0070-29/2019/1
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2019-3330-0021
Dr. Jernej Pikalo
minister
za izobraževanje, znanost in šport

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1827.

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa
za vrednostne papirje in trge o proticikličnih
ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne
nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo
EMIR

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17)
in prvega odstavka 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za
trg vrednostnih papirjev izdaja
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SKLEP
o uporabi Smernic Evropskega organa
za vrednostne papirje in trge o proticikličnih
ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne
nasprotne stranke sprejeti v skladu
z Uredbo EMIR
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena
Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) dne 15. aprila
2019 izdal Smernice o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih
morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo
EMIR (ESMA70-151-1496 SL) (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
in ESMA.
(3) Smernice se uporabljajo v zvezi z vzpostavitvijo doslednih in učinkovitih nadzornih praks v Evropskem sistemu
finančnega nadzora ter v okviru omejevanja procikličnih kritij
centralnih nasprotnih strank zagotoviti skupno, enotno in dosledno uporabo 41. člena Uredbe (EU) 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v
nadaljnjem besedilu Uredba 648/2012/EU) ter 10. in 28. člena
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. december 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi
glede zahtev za centralne nasprotne stranke.
(4) Smernice so namenjene pristojnim organom, ki so
določeni na podlagi 22. člena Uredbe 648/2012/EU in nadzirajo
centralne nasprotne stranke, ki jim je dal dovoljenje v skladu
s 14. členom Uredbe 648/2012/EU in centralnim nasprotnim
strankam kot so opredeljene v Uredbi 648/2012/EU.
2. člen
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji)
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad centralnimi nasprotnimi strankami.
2. Centralne nasprotne stranke, kot so opredeljene v
1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-27/2019-3
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0083
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
1828.

Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec
Pikapolonica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), določb Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni
seji dne 10. 6. 2019 sprejel

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih
zneskih (v €):
Konto
A.

2.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 1,80 EUR.
Ta znesek zajema vrednost zajtrka, dopoldanske malice,
kosila in popoldanske malice.
Cena je preračunana na 21 dni.

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
703 Davki na premoženje

1.920.597,14

704 Domači davki na blago in storitve

1.483.631,65

706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

863.136,49
148.044,93

712 Globe in druge denarne kazni

407.325,50

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto
2018

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09
– UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je
Občinski svet Občine Bled na 4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel

41

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za
leto 2018.

412.789,80
224,90
412.564,90
545.474,93
499.402,69

46.072,24
12.815.810,52
4.381.944,42
858.319,30
133.476,59
3.295.826,49
20.947,27

409 Rezerve

73.374,77

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

640.283,96
1.564.551,95

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Bled za leto 2018

3.623.342,83

711 Takse in pristojbine

714 Drugi nedavčni prihodki

BLED

23.019,15

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

40

7.819.940,94
4.392.693,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1829.

12.401.548,50

700 Davki na dohodek in dobiček

71

Št. 032-0009/2018-06-1
Bistrica ob Sotli, dne 10. junija 2019
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi cen
programov za predšolsko vzgojo (Uradni list RS, št. 109/13).
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 9. 2019.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKLEP
o določitvi cen programov
v enoti vrtec Pikapolonica
1.
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica, znaša
mesečno 446,80 EUR.

Realizacija
2018

Opis

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.310.893,89
24.999,98
1.314.359,32
390.834,30
1.580.700,29
4.914.567,98
4.914.567,98

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

208.404,23

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

163.600,00

III.
B.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

44.804,23
–414.262,02

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

750 Prejeta vračila danih posojil
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI.

C.

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

87,35
87,35
2.100,50
2.100,50

–2.013,15

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

550 Odplačila domačega dolga

301.527,00
301.527,00

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

–717.802,17

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–301.527,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)=III.

414.262,02

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2017 konto 900900)

1.267.677,69

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018 sestavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled
za leto 2018.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

1830.

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v občinskem prostorskem načrtu Občine
Brežice

ODLOK
o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora
v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
1. člen
Ta odlok določa obveznost plačila in višino takse za
obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora
v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice.
2. člen
(1) Taksni zavezanec je vlagatelj pobude.
(2) Takso je potrebno poravnati pred začetkom obravnave
pobude. Plačilo takse je pogoj za obravnavo zasebne potrebe.
Plačilo takse ni zagotovilo za spremembo in dopolnitev namenske rabe prostora.
(3) Prihodki iz naslova taks so namenski vir občine za
financiranje nalog urejanja prostora.
3. člen
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora iz kmetijskega/gozdnega/vodnega zemljišča v stavbno zemljišče 100 €;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora
in za spremembo in dopolnitev določil posebnih in podrobnih
prostorsko izvedbenih pogojev 50 €.
(2) Dodatno, v višini 50 €, se zaračuna taksa za zasebne
pobude, ki:
– segajo v pravne režime, zaradi katerih je potrebno pristopiti k celovitejši obravnavi pobude in/ali
– so takšne, da bo zaradi njih potrebno pristopiti k celoviti
presoji vplivov na okolje.
(3) Takse proste so posamezne pobude za spremembo
namenske rabe prostora, če gre:
– za javni interes;
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora iz
stavbnega v kmetijsko/gozdno/vodno zemljišče.
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3504-1/2019
Brežice, dne 28. maja 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

CELJE
1831.

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar

4517

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet
Občine Brežice na 5. redni seji 27. 5. 2019 sprejel

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018 se
brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno
gradivo pa na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/
Št. 034-4/2019-9
Bled, dne 11. junija 2019

Stran

BREŽICE

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
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Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Na podlagi določb 10., 40. do 56. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 32.

Stran
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in 32.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 določb Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor
Mestne občine Celje na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Nadzornega odbora Mestne občine Celje
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 27/14) se spremeni naslov Poslovnika
Nadzornega odbora Mestne občine Celje tako, da se glasi:
»Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena, tako da se glasi:
»(1) Nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvede pregled:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvede nadzor:
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se
glasita:
»14.a člen
»(1) Nadzorni odbor lahko uvede postopek nadzora tudi
na podlagi anonimne/psevdonimne prijave, če je očitno, da je
prijava verodostojna in dobronamerna, njena vsebina in podatki
oziroma priloženi dokumenti pa vsebujejo dovolj konkretna in
preverljiva dejstva, ki kažejo na zadostne razloge za sum na
nezakonitost in nepravilnost poslovanja pristojnih organov in
organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim
premoženjem ali na neučinkovitost in negospodarnost porabe
občinskih proračunskih sredstev.
(2) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, nadzorni odbor s sklepom odloči, da nadzora na podlagi anonimne/psevdonimne prijave ne izvede.«.
»14.b člen
»Nadzorni odbor postopka nadzora na podlagi anonimne,
psevdonimne ali podpisane prijave ne začne oziroma ne uvede, če je očitno:
– da prijava vsebuje zgolj splošne navedbe, je očitno nerazumna, neresnična in vsebuje neutemeljena dejstva,
– da iz okoliščin izhaja, da prijavitelj na tak način rešuje
svoje spore z drugimi osebami ali državnimi organi,
– da ne gre za prijavo, ampak predvsem za izražanje
stališča, mnenja, kritike ipd.,
– da so navedbe prijavitelja neresne ali žaljive,
– da prijava vsebuje navedbe, ki se nanašajo na zasebno
življenje odgovornih oseb,
– da je prijava nadzornemu odboru poslana le v vednost,
v reševanje pa drugim primarno pristojnim organom iz same
prijave pa tudi ni mogoče razbrati obstoja kršitev poslovanja
pristojnih organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem ali neučinkovitosti in negospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev,
– da je postopek obravnave prijave že v teku oziroma v
reševanju pri drugih pristojnih organih oziroma je postopek pri
drugih organih že končan,
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– da gre za prijavo, ki jo je nadzorni odbor vsebinsko že
obravnaval in prijavitelj v njej ne navaja nobenih novih dejstev
ali relevantnih informacij.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-13/2018
Celje, dne 12. junija 2019
Izidor Salobir
predsednik
Nadzornega odbora Mestne občine Celje

ČRENŠOVCI
1832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih

Na podlagi 119. člena in v povezavi z 289. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in na
podlagi 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 6. redni seji
dne 12. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto
urejanja ČR-6 v Črenšovcih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za SD OPPN)
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja
ČR-6 v Črenšovcih (Uradni list RS, št. 61/14).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1111.
(3) Spremembo in dopolnitev podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju SD OPPN) je v letu 2019 izdelal ATRIJ
Gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ul. 39, 9233 Odranci pod
številko 18055.
2. člen
(predmet SD OPPN)
(1) Predmet SD OPPN so sprememba parcelacije, prilagoditev lege objektov na parceli glede na novo parcelacijo,
navedba dopustnega odstopanja od določenih gradbenih mej
in linij, delna sprememba pogojev za oblikovanje objektov
(fasada).
(2) S predmetnimi spremembami in dopolnitvami se
uskladi tudi grafični del OPPN vključno s predlagano novo razdelitvijo zemljišč (parcelacijo). Zamenjajo se vsi grafični prikazi.
3. člen
(sestavni deli SD OPPN)
(1) SD OPPN vsebujejo tekstualni del (besedilo odloka),
grafični del in priloge.
(2) Grafični del SD OPPN obsega naslednje grafične
načrte:
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1. Prikaz območja v širšem prostoru
M 1:15000
2. Izsek iz grafičnega dela občinskega
prostorskega načrta
M 1:5000
3. Prikaz obstoječega stanja in GJI
M 1:1000
4. Prikaz nove parcelacije
M 1:1000
5. Kopija katastrskega načrta in prikaz
območja obdelave
M 1:1000
6. Ureditvena situacija
M 1:1000
7. Zakoličbena situacija
M 1:1000
(3) SD OPPN imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev SD OPPN,
– povzetek za javnost,
– okoljsko poročilo.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN
4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta
ČR-6 Črenšovci zajema parcele št.: 1337/5, 1337/3, 1337/8,
1337/2, 1338/7, 1338/8 in delno parcele št. 1220, 1221, 1223,
1224, 1225, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 3497, 1342/5 vse
v k.o. Črenšovci. Območje na zahodu in jugu meji na kmetijske
površine, na severu meji na območje enote ČR-7, na vzhodu
pa na območje enote ČR-5.
(2) Velikost območja enote je 4,58 ha.''
5. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Enota urejanja ČR-6 je gospodarska cona z oznako
podrobne namenske rabe IG in je namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, industrijske in poslovne dejavnosti.
(2) Dopustne so obrtne in proizvodne stavbe, trgovske
stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za skladišča,
industrijske stavbe, gradbeno inženirski objekti, pomožni objekti in urbana oprema.
(3) Dopustni so naslednji posegi:
– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo
novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta.''
6. člen
Besedilo 5. člena se spremeni in dopolni v naslednjih
delih:
– V prvem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: ''Izven gradbene linije in gradbene meje se lahko izvedejo kakršni koli izpostavljeni deli fasade: nadstrešnica,
izpostavljeno ali izbočeno okno in podobno, s tem da njihovo
izstopanje iz osnovne gradbene linije ali meje ne presega
4,00 m in da so od parcelne meje oddaljeni vsaj 1,0 m. Gradbeno inženirske objekte (npr. parkirišča) je dovoljeno graditi
po celotni parceli, tudi izven območja določenega z gradbeno
mejo in linijo.''
– V tretjem odstavku se briše stavek ''Optimalni faktor
zazidanosti parcele za objekte (to je razmerje med zazidano
površino in celotno površino gradbene parcele) znaša 0,6.''
Namesto njega se doda naslednji stavek: ''Faktor zazidanosti
(to je razmerje med zazidano površino in celotno površino
gradbene parcele) naj ne presega 0,8.'' Zadnji stavek se nadomesti z naslednjim: ''V notranjost parcele izven gradbene
meje se lahko locirajo pomožni objekti, pri čemer se zagotovi
požarna varnost.''
– V četrtem odstavku se prvi stavek nadomesti z naslednjim: ''Višina stavb do kapi strehe ne sme presegati 12 metrov
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nad urejenim terenom.'' in zadnji stavek se nadomesti z naslednjim: ''Objekti so lahko podkleteni, klet je potrebno izvesti v
armiranobetonski vodotesni izvedbi.''
7. člen
Besedilo 6. člena se spremeni in dopolni v naslednjih
delih:
– V prvem odstavku se zadnji stavek zamenja z: ''Fasade
na objektih so poljubne.''
– V drugem odstavku se drugi stavek zamenja z: ''Možno
je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da višina stavbe
do kapi strehe ne presega 12 metrov nad osnovnim terenom
in da je na taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer
se prepreči zamakanje sosednjih zemljišč.''
– Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se v
celoti nadomesti z naslednjim besedilom: ''Gradbeno inženirske
objekte (cevovode, komunikacijske vode in elektroenergetske
vode) se izvede podzemno.''
– V četrtem odstavku se tretji stavek zamenja z: ''Višina
ograje je do 2,00 m.''
8. člen
Besedilo 7. člena se spremeni in dopolni v naslednjih
delih:
– Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se v
celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
''(1) Območje OPPN se deli na 10 gradbenih parcel različnih velikosti. Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na
katerih se bo izvajala gradnja, je razvidna iz grafičnih prikazov.''
– Za prvim odstavkom se vrine nov drugi odstavek:
''(2) Dopustno je združevanje in delitev gradbenih parcel
pod naslednjimi pogoji:
– Najmanjša dovoljena gradbena parcela, ki ni namenjena
za gradnjo GJI, meri 1000 m2. Parcela je lahko manjša, če gre
za širitev sosednje parcele in tako da potem obe parceli skupaj
tvorita parcelo večjo od najmanjše dovoljene.
– Vsaka gradbena parcela mora imeti omogočen dostop
do javne ceste, in sicer bodisi direktno z javnega dobra ali na
podlagi pridobljene pravice do dostopa preko druge gradbene
parcele. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v
skladu s predpisi o javnih cestah. Zagotovljeno mora imeti tudi
možnost infrastrukturne opremljenosti.
– Delitev zemljiških parcel, ki po merilih tega odloka ne
ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele, ni dopustna,
razen pri parcelah cest in GJI.
– Oblika in velikost GP morata omogočati gradnjo objektov in ureditev pod pogoji tega odloka in racionalno rabo zemljišč. Lega objektov se prilagodi obliki nove parcele (dopustni
najmanjši odmik od SZ meje je 4,0 m, od JV meje pa 6,0 m).''
– Drugi odstavek se spremeni v tretji odstavek in tretji
odstavek se spremeni v četrti odstavek.
9. člen
Besedilo 9. člena se spremeni in dopolni v naslednjih delih:
– V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo ''dvorišč'' vrineta besedi ''in streh''. V drugem stavku se zamenja
besedna zveza ''ali odvaja v površinski odvodnik, ki poteka po
območju'' z ''na svoji parceli''. Na koncu drugega odstavka se
doda ''Padavinske odpadne vode ni dopustno odvajati v javno
fekalno kanalizacijsko omrežje.''
– V tretjem odstavku se v drugem stavku briše naslednji
del: ''na vrtovih in njivah''.
10. člen
Besedilo 10. člena se spremeni in dopolni v naslednjih
delih:
– V drugem odstavku se na koncu prvega stavka izbriše
besedna zveza ''ali območij drugih režimov''.
– Doda se nov tretji odstavek: ''Območje OPPN leži na
območju hidromelioracij – HMS Ledava – Črnec, iz evidence
MKGP, november 2018.''

Stran

4520 /

Št.

39 / 21. 6. 2019

11. člen
Za 10. členom se vrine 10.a člen:
''10.a člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Za vse posege, ki bodo domnevno povzročali prekomerne obremenitve okolja se v skladu s predpisi o varstvu
okolja, izdela poročilo o vplivih na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje.
(2) Na EUP, kjer so izvedene hidromelioracije, se infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji, locira ob obstoječe
ceste tako, da se ne poškoduje drenažnih sistemov in ostalih
hidromelioracijkih ureditev.''
12. člen
11. člen se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:
''11. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri gradnji objektov se upošteva pogoje za spodbujanje razvoja požarno nenevarnih tehnologij in posegov v prostor,
ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov, uporabo požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter preprečevanje širjenja požarov.
(2) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene in kmetijske površine.
(3) Razporeditev objektov na parceli, odmiki med njimi in izvedba objektov morajo zagotavljati požarno varnost
objektov.
(4) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in
ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(5) Za zagotovitev požarne varnosti je delno zgrajeno hidrantno omrežje. V sklopu izgradnje nove javne poti se predvidi
tudi hidrantno omrežje ob tej poti.''
13. člen
Tretji odstavek 13. člena se izbriše.
III. KONČNA DOLOČILA
14. člen
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SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepremičnine označene s parcelnimi številkami:
– 1963/9 k.o. 1056 Dobrna, ID 6324908,
– 1962/5 k.o. 1056 Dobrna, ID 964803,
– 1949/2 k.o. 1056 Dobrna, ID 1468362,
– 1581/2 k.o. 1056 Dobrna, ID 2812107,
– 1581/6, k.o. 1056 Dobrna, ID 3312571,
– 1962/9, k.o. 1056 Dobrna, ID 6922524.
2.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži last
ninska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, matična številka 1358570000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019-1(6)
Dobrna, dne 27. maja 2019
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

DOLENJSKE TOPLICE
1834.

Odlok o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) določil Resolucije o Nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023
(Uradni list RS, št. 26/14) in 8. in 17. člena Statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Dolenjske Toplice

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-06/2019-52
Črenšovci, dne 12. junija 2019
Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Predmet odloka je določitev pogojev, postopkov, meril in
kriterijev za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na
področju športa v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju:
občina), ki jih za ta namen določa letni program športa in zagotavlja proračun Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen

DOBRNA
1833.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji
dne 27. 5. 2019 sprejel

(opredelitev javnega interesa)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami,
ki so opredeljene v nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in izvedbenem načrtu NPŠ ter se uresničujejo
tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na
ravni občine, in sicer programov, ki so v javnem interesu občine,
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– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte in javne površine za šport v naravi.
3. člen
(izvajalci)
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v
občini in izvajajo javne športne programe s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javno veljavne programe s sedežem v občini.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine
za občane občine,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet
javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež
lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz
drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij,
zavoda za šport ...),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco
o udeležencih programa,
– da so se registrirali za izvajanje športnih dejavnosti vsaj
v preteklem koledarskem letu,
– zagotavljajo izvajanje športnih programov najmanj v
obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s
športnimi programi),
– da občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna
poročila z vsemi potrebnimi prilogami ter druge podatke, ki se
nanašajo na izvajanje dejavnosti športa,
– da so v preteklih dveh letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Dolenjske Toplice.
(2) Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
(3) Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za sofinanciranje športnih programov in projektov lahko natančneje
določijo v razpisni dokumentaciji.
5. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
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4. Organiziranost v športu
4.1. Delovanje športnih društev
5. Športne prireditve in promocija športa
5.1. Športne prireditve
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Dolenjske Toplice«.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA IN STROKOVNA KOMISIJA
6. člen
(letni program športa)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa,
ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes
občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet praviloma
po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– programe in področja športa, ki se v proračunskem letu,
za katerega se sprejema LPŠ, pomembna za lokalno skupnost
in upoštevajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni skupnosti
in se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij
športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje
programov in izvajanje LPŠ.
7. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan pred objavo prvega razpisa na podlagi tega
odloka v njegovem mandatu imenuje strokovno komisijo za
področje športa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Mandat
komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana
komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega
člana.
(2) Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov.
(3) Seje strokovne komisije so redne ali izredne, lahko so
tudi dopisne. Za sklepčnost in odločanje komisije je potrebna
večina članov oziroma večina glasov vseh navzočih članov.
(4) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije, ki sklicuje in vodi seje.
(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz dela komisije oziroma odločanja v konkretni zadevi pri posameznem
vlagatelju in se to evidentira v zapisniku.
(6) Naloge strokovne komisije:
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem odloku,
– priprava predloga za dodelitev sredstev po posameznih
izvajalcih in področjih športa,
– vodenje zapisnika o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev odloka,
– druge naloge v zvezi s področjem športa.
(7) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja
pristojni uslužbenec občinske uprave.
III. JAVNI RAZPIS
8. člen
(objava razpisa)
(1) Občina Dolenjske Toplice vsako leto praviloma po
sprejemu proračuna in letnega programa športa objavi javni
razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje športnih programov
in projektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
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(2) Razpis se objavi na spletni strani občine in v Glasilu
Vrelec. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo
in s tem odlokom.
(3) Postopek razpisa vodi komisija, ki lahko za tehnično
izvedbo postopka pooblasti posameznega člana ali občinsko
upravo, ki za strokovno komisijo pripravi osnutek vsebinskega
in finančnega pregleda vlog.
9. člen
(vsebina razpisa)
(1) Javni razpis vsebuje elemente, ki jih določa zakon,
med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega
lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede
na predmet javnega razpisa.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec razpisa objavi razpisno dokumentacijo na
svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti
vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
11. člen
(razpisni rok)
Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom in
mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno
vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa na spletni strani občine in v glasilu Vrelec.
12. člen
(vloge)
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena
z »Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis šport«. Ovojnica je
lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja,
da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu.
(5) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je
tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve
vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(6) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je naveden v
javnem razpisu, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po
poteku roka, je prepozna.
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13. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Izvede se v
roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v
roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje
prejetih vlog lahko s strinjanjem večine članov izvede tudi
posamezni član komisije.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna,
ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem
redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.
14. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z
razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne
vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši
od osem dni in ne daljši od petnajst dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku,
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.
15. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in
jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa
športa in o tem vodi zapisnik.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne
vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki
so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz
prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega so razvidni
razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja
letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma navedeni razlogi, da se program ali področje
letnega programa športa ne uvrsti v sofinanciranje.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
(5) Razpisane programe in področja letnega programa
športa se vrednoti s točkami.
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu
glede na skupno število točk za posamezne vsebine in
glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega
programa športa.
16. člen
(odločba)
(1) Na podlagi predloga strokovne komisije izvajalec
razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
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17. člen
(ugovor)
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso
bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži
ugovor pri izvajalcu razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za
ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od
njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
18. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI
ZA IZVEDBO JAVNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
19. člen
(pogodba)
(1) Po izdani odločbi župan sklene pogodbo o sofinanciranju z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih športnih programov
in projektov, ki vsebuje:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca LPŠ;
– vsebino in obseg dejavnosti;
– čas realizacije dejavnosti;
– višino dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja;
– način nakazovanja sredstev izvajalcu;
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev;
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi;
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem JR;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje
pogodbo v podpis ter se mu določi rok osem dni, v katerem se
je dolžan odzvati.
(3) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih
razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da
je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo
nerazdeljena v proračunu občine, upravičenec pa ne more
kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
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(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih
sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega
sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev
občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(4) Proračunska sredstva, ki jih izvajalci LPŠ prejmejo
za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za
udeležbo v posameznem športnem programu, se smejo
porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za
katerega so namenjeni. Izvajalec predloži dokazila o namenski porabi sredstev občinski upravi.
(5) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci
in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava,
nadzorni organ občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti
župan.
(6) V primeru, da izvajalec ne izvaja odobrenih programov v skladu z določili tega odloka in pogodbe, se pogodba
prekine in sofinanciranje takoj ukine, izvajalec pa je dolžan
povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
(7) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
(8) Če je izvajalec v kateri koli fazi razpisa navajal
neresnične podatke z namenom pridobitve sredstev, občina
prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
21. člen
(merila za sofinanciranje)
(1) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor letnega
programa športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del
tega odloka.
(2) Višina sofinanciranja športnih programov in projektov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za
področje športa. Izračun višine sofinanciranja posameznega
športnega programa oziroma projekta se izvede na osnovi
Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini
Dolenjske Toplice.
(3) V merilih se posamezni programi in projekti vrednotijo v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna
od skupnega števila točk vseh prijavljenih programov oziroma projektov, višine sredstev, določene v proračunu ter
na podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk
posameznega upravičenca.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prenehanje veljavnosti)

V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

(1) Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 124/08 in 42/11).
(2) Spremembe in dopolnitve tega odloka se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

20. člen

23. člen

(nadzor nad porabo sredstev)

(veljavnost)

(1) Izvajalci športne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega odloka in razpisa ter so
dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje
letnega programa športa v občini, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema
proračunska sredstev. Cene programov morajo biti oblikovane
v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019-10
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk
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MERILA IN KRITERIJI za vrednotenje športnih programov v
Občini Dolenjske Toplice

I. POSEBNI POGOJI
V sistemu vrednotenja športnih programov, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna občine veljajo
naslednji pogoji:
1. Podlaga za izračun višine sofinanciranja posameznih programov je točkovni sistem iz teh meril. Izračun
vrednosti točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine v okviru
letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice . Vrednost točke za posamezne vsebine športnega
programa se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis
prijavljenih izvajalcev posameznega športnega programa.
2. Vsi športni programi za otroke in mladino, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega pouka
oziroma izobraževalnega sistema.
3. Višina sofinanciranja športnih programov se določi v vsakoletnem proračunu Občine Dolenjske Toplice.
4. Izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno objaviti izračun cene športnega programa, za
katerega izvajanje prejemajo javna sredstva (31. člen Zakona o športu).
5. Pri nekaterih športnih programih se v razpisni dokumentaciji zahteva potrdilo o usposobljenosti strokovnega
kadra, ki program izvaja. V tem primeru je potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti v skladu z
48. členom Zakona o športu.
6. Športni programi, ki se sofinancirajo:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 kakovostni in vrhunski šport
 športne prireditve
 športna rekreacija
 šport starejših
 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 delovanje športnih društev
7. Programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi teh meril in kriterijev.
II. MERILA IN VREDNOTENJE
1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema vse tiste, ki se ukvarjajo s športom zunaj obveznega
izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
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1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se
izvajajo prostočasni športni programi, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke
z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti in spodbujanje otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in
razvoja osebnosti.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najem objekta, če je zanj plačana
najemnina.
Tabela 1/1
največ do 40 ur/leto/program
(velikost skupine od 8-20)
strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)

do 20 ur

do 30 ur

do 40 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

1.2 Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok starih od 6 do 15 let, ki se s športno
dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme
panožnih športnih zvez.
Cilji so zlasti obogatiti in dopolniti šolsko športno vzgojo z dodatnimi programi in motivacijskimi prijemi in
da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader, najem objekta, če je zanj plačana
najemnina in šolska športna tekmovanja.
Tabela 1/2
največ do 80 ur/leto/program
(velikost skupine od 8-20)
strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)

do 40 ur

do 60 ur

do 80 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

TEKMOVANJA
občinsko ali medobčinsko prvenstvo

(10 točk/prvenstvo)

regijsko prvenstvo

(20 točk/prvenstvo)

državno prvenstvo

(30 točk/prvenstvo)

2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Programi športne vzgoje otrok in mladine potekajo v društvih, ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in
materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih ter nadgrajuje trening posamezne
športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo
usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. Osnovni namen je omogočiti
kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
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Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo
programov, ki jih določi Nacionalna panožna športna zveza (NPŠZ), v dogovoru z Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član društva, ki je včlanjeno v Nacionalno
panožno športno zvezo (NPŠZ) in ima s strani OKS–ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je
registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih
prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se financira: strokovni kader, najem objekta ter materialne stroške.
Tabela 2a
do 120 ur

do 180 ur

do 240 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

starejši dečki/ice
(od 12-14 let)

do 240 ur

do 280 ur

do 320 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

mlajši mladinci/ke
(od 14-16 let)

do 320 ur

do 350 ur

do 380 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

starejši mladinci/ke
(od 16-19 let)

do 350 ur

do 400 ur

do 440 ur

0,5
0,5

1,5
1,5

2
2

mlajši dečki/ice (od 10-12 let)

Prijava za športnika v individualni športni panogi in je
registriran v OKS-ZŠZ

strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)
Tabela 2b

strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)

strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)

strokovni kader (točk/uro)
najem objekta (točk/uro)
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so
registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ.
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Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnosti razvoja športa v občini. Cilj letnega programa na
področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svoji cilji preraščajo zahteve rekreativnega
udejstvovanja.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za do 320 ur programa.
Tabela 3/1
najem objekta
članice in člani
(individualno)
članice in člani
(ekipa z najmanj 6 udeleženci)

do 160 ur (točk/uro)
1

do 320 ur (točk/uro)
2

1

2

Tabela 3/2: dodatno točkovanje za doseženo kategorizacijo, ki velja ob objavi razpisa
državni razred
20
mladinski razred
15
športnik svetovnega razreda
100
športnik mednarodnega razreda
70
športnik perspektivnega razreda
30

4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Organizacija športne prireditve se sofinancira le v primeru, če na njej sodelujejo športniki iz občine Dolenjske
Toplice in so pomembne za popularizacijo športa v občini.
Ovrednotene so občinske, medobčinske, mednarodne športne prireditve in katerih namen je dvigovanje
motivacije za šport, pospeševanje športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in
turizem občine Dolenjske Toplice in jih organizirajo društva iz Občine Dolenjske Toplice.
Sofinancirajo se stroški športne prireditve, ki se odvijajo v Občini Dolenjske Toplice . Organizacija večdnevne
prireditve z enim namenom se šteje za eno športno prireditev. Organizacija več programov v enem dnevu se
šteje za eno športno prireditev.
Tabela 4/1
število
udeležencev
(tekmovalcev)
do 30
30 – 50
51 – 100
101 – 150
151 in več

organizacija na
občinskem nivoju
(število točk)
30
50
70
90
110

organizacija na
medobčinskem nivoju
(število točk)
50
70
90
110
130

organizacija na
mednarodnem nivoju
(število točk)
70
90
110
130
150
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organizacija rekreativne lige na
občinskem nivoju
30
50
70

organizacija rekreativne lige na
medobčinskem nivoju
70
100
130

5. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanja splošne
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike športne dejavnosti. Športna
rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega
počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave.
Izvajalec je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna
sredstva. Športni program, ki je v celoti financiran iz javnih sredstev, je za uporabnika brezplačen. V primeru
delnega sofinanciranja športnega programa iz javnih sredstev mora izvajalec stroške, ki jih krijejo vadeči,
sorazmerno zmanjšati. (31. čl. Zakona o športu)
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta in strokovni kader.
Tabela 5
Do 80 urni program vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov/ic, v
različnih športnih panogah
najem objekta
strokovni kader

do 50 ur

(točk/uro)
1
1

do 80 ur

(točk/uro)
2
2

6. ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnosti odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti.
Celotni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 20 tednov v letu oz. 40 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju ter v skupini z najmanj 10 udeleženci. Šport
starejših, za katerega izvajalci ne plačujejo objekta, se sofinancira strokovni kader s potrdilom o
usposobljenosti oz. strokovni izobrazbi določenega področja. Za samovodene skupine se ne financira najem
objekta ali strokovni kader.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira (do 80 ur letno, s skupino z najmanj 8 udeleženih) in sicer:
 najem objekta in strokovni kader za celoletni program skupinske gibalne vadbe
Tabela 6

celoletni program skupinske
gibalne vadbe
Najem objekta

do 50 ur letno

do 80 ur letno

1

2

Strokovni kader

1

(točk/uro)

(točk/uro)
2
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7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu so programi, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju
posameznih športnih panog, kar jim omogoča delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za
kadre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev, ko morajo
nadgraditi svoje znanje.
Pogoji za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja (za vaditelja, inštruktorja, trenerja 1., 2. in 3.
stopnje, sodnika 1., 2. in 3. stopnje) so:
- sofinancira se udeležba programu usposabljanja strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta RS
za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije ter nacionalne
panožne športne zveze,
- prijavitelj mora v poročilu do 1.12. za svojega kandidata predložiti ustrezno dokumentacijo o udeležbi na
usposabljanju oz. dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja,
- kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po končanem
usposabljanju še najmanj dve (2) leti deloval kot strokovni delavec v programih prijavitelja.
Pogoji za sofinanciranje potrjevanja licenc so:
- sofinancira se udeležba programu potrjevanja licenc strokovnih kadrov, ki je potrjen od Strokovnega sveta
RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijski komite Slovenije ter
nacionalne panožne športne zveze,
- prijavitelj mora v poročilu do 1.12. predložiti dokazilo o udeležbi na licenčnem seminarju oz. dokazilo o
podaljšani licenci,
- kandidat in prijavitelj skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po končanem
licenčnem seminarju še najmanj eno (1) leto deloval kot strokovni delavec v programih prijavitelja.
Tabela 7
IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje in usposabljanje
Izpopolnjevalno izobraževanje: licenčni seminar

do 5 (točk)
20
30

do 10 (točk)
30
40

8. DELOVANJE DRUŠTEV
Tabela 8/1

ČLANARINA

Plačana članarina
Tabela 8/2
OBLETNICA
Obletnico delovanja (točk)

do 50% članov
(točk/člana)
1

do 65%
(točk/člana)
1,5

do 80% in več
(točk/člana)
2

10 let
10

20 let
20

30let
30
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Pravilnik o vrednotenju progamov na področju
kulture v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16 in 61/17), 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 in 76/16 – odl. US) in 8. in 17. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne
5. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju progamov na področju kulture
v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje, izbor in sofinanciranje projektov in programov na
področju kulture v Občini Dolenjske Toplice.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega
proračuna, namenjenih sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost kulturnih društev,
– posamezni programi ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izvedba prireditev in projektov,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
– dejavnost območnega javnega sklada za kulturne dejavnosti,
– nakup opreme na področju kulture.
3. člen
Izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov
na področju kulture in ostala društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti opredeljeno kulturno dejavnost,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.
4. člen
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo za
sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini
Dolenjske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da so z izvajanjem svoje dejavnosti začeli vsaj v preteklem koledarskem letu,
– da občinski upravi vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov preteklega leta in načrt aktivnosti za tekoče leto.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV KULTURNIH
PROGRAMOV
5. člen
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice s sprejemom
letnega programa kulture za tekoče leto določi obseg sredstev
za programe kulturnih dejavnosti.
Postopek izbire programov se začne s sklepom o začetku
postopka, ki ga sprejme župan.
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Programi kulturnih dejavnosti, ki se bodo sofinancirali iz
občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa,
ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem
pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih
naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina
Dolenjske Toplice vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Dolenjske
Toplice pa objavi vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno
dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate
javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe, ki so
predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva
porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega
razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse
sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na ovojnici navedene podatke o nazivu in
sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz
drugih proračunskih postavk proračuna Občine Dolenjske Toplice, ne more uveljavljati te pravice preko razpisa za namene
iz tega pravilnika.
10. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tričlanska komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri
delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo
po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka
za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
11. člen
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz prve, tretje
in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter niso oddane na
predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
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Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za
dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v
zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Dolenjske Toplice v roku
osmih (8) dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Pritožba na odločitev župana ni možna, v nadaljevanju
postopka prijavitelj lahko sproži upravni spor pri pristojnem
sodišču.

sano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so
jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Dolenjske Toplice in nadzorni odbor občine lahko
pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna
in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali
neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Dolenjske Toplice takoj ustavi, že prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z
zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

12. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje
tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan
na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred
iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik, podpredsednik
ali član upravnega odbora društva. Komisiji pri delu pomaga
zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.

18. člen
Izvajalec letnega programa kulturnih dejavnosti, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika,
se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine
Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni
razpis Občine Dolenjske Toplice za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji
prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične
podatke.

13. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika
in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja
posameznega programa vseh izvajalcev letnih programov kulture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo
o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Dolenjske
Toplice. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije.
14. člen
Na podlagi prejetega poročila strokovne komisije, direktor
občinske uprave izda upravičencem odločbo o višini odobrenih
finančnih sredstev. Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene
vročitve dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine
Dolenjske Toplic. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se
vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.
15. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči
župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna.
16. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo
o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora
poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku osem (8) dni od
prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za
sofinanciranje.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANJEM POGODB
17. člen
Izvajalci letnega programa kulturnih dejavnosti v Občini
Dolenjske Toplice so dolžni izvajati programe v skladu s podpi-

IV. NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE KULTURNIH
PROGRAMOV
19. člen
Nakup opreme za izvajanje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se lahko sofinancira le do višine sredstev,
določene v letnem programu kulture.
V. IZVEDBA PRIREDITEV IN PROJEKTOV
20. člen
Prireditve občinskega pomena in obseg sredstev za izvedbo teh prireditev se določi z letnim programom kulture.
VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH
PROGRAMOV KULTURE
21. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev kulture v Občini Dolenjske Toplice so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi
meril za vrednotenje letnih programov kulture določi v točkah.
Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu
glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih
sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje
posebej sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 124/08).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019-8
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

Stran

4532 /
1836.

Št.

39 / 21. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode ter javne službe, povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda

Cena
v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1

11,4613

12,5501

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih
služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 ob
obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3

34,3839

37,6504

OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10

114,6130

125,5012

OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15

171,9195

188,2519

OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50

573,0650

627,5062

SKLEP
o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
ter javne službe, povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi
komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov
v Občini Dolenjske Toplice

OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100

1.146,1300

1.255,0124

OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200

2.292,2600

2.510,0247

0,4648

0,5090

I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju
cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2019.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter
javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini
Dolenjske Toplice za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto
2019 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo

Cena
v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1

6,7562

7,3980

OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3

20,2686

22,1941

OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10

67,5620

73,9804

OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15

101,3430

110,9706

OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50

337,8100

369,9020

OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100

675,6200

739,8039

OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200

1.351,2400

1.479,6078

1,0154

1,1119

Vodarina v

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Cena
v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

1,0492

1,1489

3,1476

3,4466

10,4920

11,4887

15,7380

17,2331

52,4600

57,4437

104,9200

114,8874

209,8400
0,7474

229,7748
0,8184

Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za
leto 2019 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč

Omrežnina na mesec

m3

Stroški izvajanja storitve v m3

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Cena
v EUR

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

2,1135

2,3143

6,3405

6,9428

21,1350

23,1428

31,7025

34,7142

105,6750

115,7141

211,3500

231,4283

422,7000
0,3604

462,8565
0,3946
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Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za
leto 2019 za vse uporabnike:
Cena
Cena v EUR
Prevzem blata iz MKČN
v EUR
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
105,6750
115,7141
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946

III.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo
s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih
Cena
Cena v EUR
in bioloških odpadkov
v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0073
0,0080
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1087
0,1190
SKUPAJ za kg
0,1160
0,1270

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in
109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih
služb varstva okolja v Občini Dolenjske Toplice je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 ob
obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

Št. 032-18/2019-4
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

1837.

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov
v Občini Šmarješke Toplice

SKLEP
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke
Toplice
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

Stran
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Občina subvencionira ceno vodarine za 18,63 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
za vse uporabnike:

Občina subvencionira ceno omrežnine za 31,86 % za
gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo in ceno
izvajanja storitve za 5,21 % za vse uporabnike.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:

Občina subvencionira ceno izvajanja storitve za 26,14 %
za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo in
2,97 % za uporabnike s pridobitno dejavnostjo.
Občina subvencionira ceno omrežnine za 9,45 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov:

Uradni list Republike Slovenije
II.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo
s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 032-18/2019-4
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

1838.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2019(0105)-1
Dolenjske Toplice, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel

GROSUPLJE

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

2. člen
Nepremičnina parc. št. 4162/2 k.o. 1500–Dobindol,
869 k.o. 1495–Toplice, 4410/4 k.o. 1496–Podturn, 4411/2

4535

k.o. 1496–Podturn, 425/1 k.o. 1495–Toplice, 1277/4 k.o. 1446–
Gorenje Polje, 4438/3 k.o. 1496–Podturn, 4438/2 k.o. 1496–
Podturn in 4467/6 k.o. 1446–Gorenje Polje, preneha biti javno
dobro in se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ugotovi se, da nepremičnine parc. št. parc. št. 4162/2 – v
izmeri 266 m², k.o. 1500–Dobindol, 869 – v izmeri 1775 m²,
k.o. 1495–Toplice, 4410/4 – v izmeri 84 m², k.o. 1496–Podturn, 4411/2 – v izmeri 23 m², k.o. 1496–Podturn, 425/1 – v
izmeri 2281 m², k.o. 1495–Toplice, 1277/4 – v izmeri 329 m²,
k.o. 1446–Gorenje Polje, 4438/3 v izmeri 97 m², k.o. 1496–
Podturn, 4438/2 – v izmeri 194 m², k.o. 1496–Podturn, 4467/6
– v izmeri 3283 m², k.o. 1446–Gorenje Polje, predstavlja javno
dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4162/2 k.o. 1500–Dobindol, 869 k.o. 1495–Toplice, 4410/4 k.o. 1496–Podturn, 4411/2 k.o. 1496–Podturn,
425/1 k.o. 1495–Toplice, 1277/4 k.o. 1446–Gorenje Polje,
4438/3 k.o. 1496–Podturn, 4438/2 k.o. 1496–Podturn in 4467/6
k.o. 1446–Gorenje Polje, vpisani v zemljiški knjigi kot javno dobro.

Stran

1839.

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Grosuplje

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 29. 5. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/17), v
nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu se tabela »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni
tako, da se:
– doda naslednji zapis

»
29.1

111232

111231

Brezje - Benat

111011

1848

V

441

V

«

– spremenijo naslednji zapisi

»
29.

111231

R3 646

Grosuplje - Brezje

V…vsa vozila

111232
SKUPAJ:

112.611 m

«

3. člen
V 6. členu se tabela »Krajevne ceste (LK) so:« spremeni
tako, da se:
– spremenijo naslednji zapisi

»
23.

113381

R3 646

Kadunčeva cesta 1b

HŠ 1b

199

V

24.

113391

111011

Industrijska cesta

111231

1.049

V

V…vsa vozila

SKUPAJ:

14.768 m

«

4536 /
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4. člen
V 7. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako,
da se:
– brišejo naslednji zapisi

»
100.

611661

R3 646

Adamičeva cesta 4a

p. 1232/2

57

V
«

– spremenijo naslednji zapisi

»
1.

611001

111232

Brezje - Sončni dvori 83

HŠ 83

198

V

10.

611041

111232

Brezje - povezava mimo HŠ 4a

611101

264

V

19.

611101

111232

Brezje - povezava mimo HŠ 25

611201

212

V

43.

611212

111232

Brezje 55

HŠ 55

87

V

44.

611213

111232

Brezje 1c

HŠ 1c

172

V

V…vsa vozila, B…pešci in kolesarji

SKUPAJ:

111.660 m
«

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-58(507)
z dne 8. 5. 2019.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Grosuplje, dne 29. maja 2019
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

IG
1840.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov Občinskega sveta
Občine Ig

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet
Občine Ig na 6. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Ig
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta
Občine Ig o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo
zagotavlja Občina Ig.

2. člen
(1) Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika
predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
(2) Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.
3. člen
(1) Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, se določi
v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2) Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna določena sorazmerno številu pridobljenih glasov na lokalnih volitvah tekočega mandata.
4. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati
kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega
pravilnika.
5. člen
(1) Poraba sredstev mora biti sorazmerna s časom, kar
pomeni, da se praviloma vsak mesec porabi ena dvanajstina
sredstev, namenjenih posamezni svetniški skupini in samostojnih članov občinskega sveta. Morebitna neporabljena sredstva
iz preteklega meseca se prenesejo v tekoči mesec.
(2) Ob zaključku proračunskega leta se pravica neporabljenih finančnih sredstev iz 3. člena tega pravilnika ne prenaša
v proračun naslednjega leta.
6. člen
(1) Finančna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim
skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, se lahko
uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno
povezani z delom občinskega sveta:
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja;
– plačilo potnih in poštnih stroškov;
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev;
– plačilo strokovne literature, plačilo stroškov strokovne
pomoči;
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev;
– stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno
povezanih z delom občinskega sveta (stroški pogostitev na se-
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stankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih
in podobnih dogodkih);
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (osebni računalniki in programska oprema, pisarniška oprema, mobilni
telefoni).
(2) Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prejšnjim
odstavkom tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco,
ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna številka, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva za vsako svetniško skupino in samostojne člane
občinskega sveta.
(3) Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega
sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi,
ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo ali poškodovanje osnovnega sredstva.
(4) Osnovna sredstva, nabavljena skladno s tem pravilnikom, so last občine in jih svetniške skupine in posamezni
člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov in jih po poteku mandata morajo vrniti
občini.
7. člen
Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki občinskega
sveta podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz
6. člena pravilnika odredbodajalcu, ki porabo sredstev odobri
z naročilnico. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s
pripisom za svetniško skupino oziroma posameznega člana
občinskega sveta. Postopek naročila se izvede v skladu s
predpisi o javnem naročanju.
8. člen
(1) Sredstva iz 3. člena pravilnika se smejo uporabljati le
za namene, ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom občine. V nasprotnem primeru se poraba za tekoče leto zmanjša
za višino nepravilno porabljenih sredstev oziroma se morajo
sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren
vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik občinskega sveta.
(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja pooblaščena
oseba občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.
9. člen
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega
sveta so dolžni ob koncu proračunskega leta, najkasneje do
31. 3. Občinskemu svetu Občine Ig predložiti pisno poročilo
o porabi sredstev za preteklo leto. V kolikor se poročila ne
predloži, se financiranje iz proračuna občine začasno ustavi.
Finančna sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve
obveznosti.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
10. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. člena pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem
v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu
odboru Občine Ig.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019
dalje.
Št. 478-0002/2019
Ig, dne 13. junija 2019
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 6. seji dne 12. 6.
2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 2272/36 k.o. 1708 Golo (ID 6525430).
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2016
Ig, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

1842.

Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena 2/2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 6. seji dne 12. 6.
2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena 2/2019
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremičnini:
– parcelna številka 191/2 k.o. 1702 Tomišelj (ID 1985224).
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena in
postane last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična
št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0027/2019
Ig, dne 13. junija 2019

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

4537

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

Stran

4538 /
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ILIRSKA BISTRICA

1843.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica

Na podlagi 29. 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 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni
list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6.
2006, Uradni list RS, št. 44/18) je Občinski svet Občine Ilirska
Bistrica na 6. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo
svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina), ter o njihovih pravicah
in obveznostih.
2. člen
(1) Svetniške skupine v smislu določb tega pravilnika
predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo svetniške skupine.
Samostojni svetnik je:
– član občinskega sveta.
(2) Vsak član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je
lahko član le ene svetniške skupine.
(3) Vodja svetniške skupine v roku 10 dni po ustanovitvi
svetniške skupine ali spremembi njene sestave o tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine
z njihovimi podpisi.
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(3) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine, svetniška skupina, iz katere je svetnik izstopil, s prvim dnem
naslednjega meseca, ko je odstop sporočen občinski upravi,
ni več upravičena do sredstev, ki so vezana na tega svetnika.
(4) V primeru vstopa novega svetnika v svetniško skupino
se svetniški skupini finančna sredstva povečajo za ustrezen
znesek s prvim dnem naslednjega meseca po sporočilu občinski upravi o vstopu novega svetnika.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi za sredstva, ki pripadajo samostojnemu svetniku.
(6) Evidenco porabe finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava, in
sicer za vsako svetniško skupino in za vsakega samostojnega
svetnika.
7. člen
Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, in sicer za:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup, najem oziroma uporaba in vzdrževanje računalniške in programske opreme,
– nakup drobnega inventarja,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo najemnin in obratovalnih stroškov za poslovne
prostore,
– plačilo reprezentančnih stroškov, neposredno povezanih z delom občinskega sveta oziroma občinskih svetnikov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …).

5. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.

8. člen
(1) Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo
pisni predlog za porabo sredstev, za namene iz 7. člena tega
pravilnika odredbodajalcu, ki odobri uporabo sredstev. Če je
predlog za porabo sredstev skladen z določili tega pravilnika,
odredbodajalec najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu
predloga odobri porabo sredstev z izdajo naročilnice ali z izdajo
sklepa ali s sklenitvijo pogodbe. Vsak račun se mora glasiti na
naslov občine s pripisom za ime skupine. Postopek naročila se
izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(2) Zahtevek za izplačilo finančnih sredstev iz proračuna
tekočega leta so vodje svetniških skupin in samostojni svetniki
dolžni posredovati najpozneje do 20. novembra tekočega leta.
Na podlagi zahtevkov, podanih po 20. novembru, bodo proračunska sredstva, črpana iz kvote za naslednje proračunsko leto.
(3) Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan,
ki za to lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno v občinski
upravi.
(4) Vodje svetniških skupin morajo pred prvim predlogom
za porabo sredstev iz občinskega proračuna občinski upravi
predložiti seznam svetnikov, ki so v svetniški skupini in originalni izvod izjave svetnika, da je član svetniške skupine.
(5) Svetniki ene svetniške skupine pooblastijo enega izmed svetnikov, da zastopa in predstavlja skupino ter v njenem
imenu poda pisni predlog za izplačilo sredstev iz proračuna.
(6) V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine mora
svetnik podati pisno izjavo. S tem nastopijo posledice, določene v 6. členu tega pravilnika.

6. člen
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki prejemajo
sredstva iz proračuna občine glede na število članov posamezne svetniške skupine ali kot samostojni svetniki.
(2) Morebitna neporabljena sredstva iz preteklih obdobij
se prenesejo v tekoče obdobje; pri tem je potrebno upoštevati,
da je skrajni možni rok plačil zadnji delovni (plačilni) dan v
tekočem koledarskem letu.

9. člen
(1) Sredstva iz 3. člena tega pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem pravilnikom. Če
svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev,
ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene,
določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče
leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma
mora sredstva vrniti v proračun občine.

3. člen
(1) Višina sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov se za vsako leto posebej določi z odlokom
o proračunu občine za tekoče leto, vendar ne sme presegati
0,1 % primerne porabe Občine Ilirska Bistrica mesečno na
svetnika izračunano po izračunu PPi (za tekoče leto)*0,1 %/12
(mesecev) /23 (svetnikov).
(2) Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo
za vsako svetniško skupino po stroškovnih mestih.
4. člen
Svetniška skupina je upravičena do finančnih sredstev na
podlagi tega pravilnika s prvim dnem naslednjega meseca po
tem, ko občinska uprava prejme obvestilo iz drugega odstavka
2. člena tega pravilnika.
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(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik, ki
je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno
evidenco.
(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica.
10. člen
(1) Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni
ob koncu proračunskega leta, najkasneje do 31. 3., Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica predložiti pisno poročilo
o porabi sredstev za preteklo leto.
(2) Svetniški skupini oziroma samostojnemu svetniku,
ki ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se
financiranje iz proračuna občine začasno ustavi. Finančna
sredstva ponovno lahko koristi z dnem izpolnitve obveznosti.
11. člen
(1) Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških
skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun
naslednjega leta.
(2) Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
12. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni med
letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena
tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi
z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica.
13. člen
(1) Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja članom
občinskega sveta za njihovo delo, so last občine in jih člani
občinskega sveta uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Najpozneje v 15 dneh po prenehanju mandata
jih morajo svetniške skupine in samostojni člani občinskega
sveta vrniti občinski upravi.
(2) Člani občinskega sveta imajo po zaključku mandata
možnost odkupa osnovnega sredstva, ki ga imajo v uporabi, v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cena osnovnega
sredstva se določi v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izkupiček od prodaje osnovnih sredstev članom
občinskega sveta je prihodek proračuna občine.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
2019 dalje.
Št. 007-7/2019
Ilirska Bistrica, dne 7. junija 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1844.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore
sprejetega na 3. seji dne 5. 6. 2019, na 6. seji dne 6. 6. 2019
sprejel naslednji
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SKLEP
I.
Pri parc. št. 1828/16 k.o. Veliko Brdo (ID znak 2551
1828/16) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-42/2017
Ilirska Bistrica, dne 6. junija 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1845.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog Odbora
za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega
na 3. seji dne 5. 6. 2019, na 6. seji dne 6. 6. 2019 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Pri parc. št. 722/9 k.o. Zajelšje (ID znak 2533 722/9) se
izbriše zaznamba javnega dobra.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-53/2016
Ilirska Bistrica, dne 6. junija 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1846.

Sprememba tržnega reda javne tržnice
v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08),
na podlagi drugega odstavka 28. člena in 12. člena Pravilnika o
minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Odloka o tržnem in sejemskem
redu v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/03)
je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. redni seji dne 6. 6.
2019 sprejel

SPREMEMBO TRŽNEGA REDA
javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
Spremeni se drugi (2.) člen tako da se glasi: »Upravljavec
tržnice v Ilirski Bistrici je Javno Podjetje Komunala d.o.o. Ilirska
Bistrica (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek šestintridesetega (36.) člena
tako, da se glasi Cenik na predlog upravljalca potrdi župan.
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3. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Št. 301-31/2015
Ilirska Bistrica, dne 7. junija 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2019
Jesenice, dne 6. junija 2019
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar

JESENICE
1847.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11),
četrtega odstavka 3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 61. 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) ter 14. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 18. člena Statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18) sta Občinski svet
Občine Jesenice na 5. seji dne 23. 5. 2019 in Občinski svet
Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejela

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
1. člen
Besedilo 7. člena Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS,
št. 104/11, 2/16 in 13/17) – v nadaljevanju Odlok, se spremeni
tako, da se glasi:
»Osnovni kapital javnega komunalnega podjetja znaša
1.329.148,70 EUR in je v celoti vplačan.
Družbenika sta udeležena na osnovnem kapitalu družbe
z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Jesenice ima poslovni delež v nominalni višini
1.235.177,88 EUR, kar predstavlja 92,93 % osnovnega kapitala
družbe,
– Občina Žirovnica ima poslovni delež v nominalni višini
93.970,82 EUR, kar predstavlja 7,07 % osnovnega kapitala
družbe.«

glasi:

2. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka se spremeni tako, da se

»Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini.
Vsak družbenik ima na vsakih dopolnjenih 50 evrov v osnovnem kapitalu družbe en glas, tako da imata družbenika ob
ustanovitvi družbe na skupščini naslednje število glasov:
– Občina Jesenice: 24.703 glasov,
– Občina Žirovnica: 1.879 glasov.«
3. člen
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo
podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta
najkasneje v roku treh mesecev po objavi tega Odloka.
4. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register
je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.

KAMNIK
1848.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta
B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del,
za območje funkcionalnih enot z oznakami
Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine
Kamnik dne 10. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik
in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje
funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a,
Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3
1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek
in način priprave sprememb zazidalnega (lokacijskega) načrta
B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje
funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS
1/3 in Fe I 1/3 (v nadaljevanju: SD ZN št. 3).
(2) Pobudnik za pripravo SD ZN št. 3 je družba GPA
inženiring nepremičnine d.o.o., Barletova cesta 2a, Medvode.
2. člen
(potrditev izhodišč za spremembo zazidalnega
(lokacijskega) načrta)
(1) Občina Kamnik je skupaj z izdelovalcem pred sprejetjem odločitve o SD ZN št. 3 pripravila izhodišča za pripravo SD
ZN št. 3, v katerih je, ob upoštevanju ciljev urejanja prostora,
podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem
razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju
sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru opredelila in
utemeljila ključna izhodišča SD ZN št. 3.
(2) V izhodiščih je določila namen in potrebo po pripravi
SD ZN št. 3, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve
prostorskega razvoja, obrazložila upoštevanje nadrejenih prostorskih aktov, veljavnega ZN in njegovih sprememb in dopolnitev,
obrazložila potrebne investicije v infrastrukturo, povzela projektno
nalogo in določila okvirne roke, kar vse s tem sklepom potrjuje.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje, ki je predmet načrtovanja in prostorskih
rešitev, ki predstavljajo vsebinske spremembe SD ZN št. 3

Uradni list Republike Slovenije

Št.

načeloma slede konceptualnim usmeritvam razvoja poselitve
vzhodnih obcestnih površin Ljubljanske ceste ter hkrati upoštevajo topografske značilnosti območja. Zemljiška parcela
za nameravano gradnjo se nahaja južno od centra Kamnika,
vzhodno od Ljubljanske in južno od Kovinarske ceste. Območje obravnave se po OPN nahaja v enoti urejanja prostora
z oznako KA 77 in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih
številk, vse k.o. 1911 Kamnik: 712/9 (del), 712/11, 712/13,
713/6, 715/1, 715/10, 715/14, 715/19, 1471/7 in 1471/8. V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so
potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske
ureditve.
(2) Vsebina SD ZN št. 3 se nanaša na spremembo
obsega, meril in pogojev za gradnjo v območju funkcionalne
enote Fe MS 1/2 in s tem povezanih navezav na prometno
omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljišču želi investitor zgraditi novo trgovsko stavbo, 12301
trgovske stavbe, s parkiriščem ob in pred njo. Uvoz na parcelo
je predviden z zahodne in severne strani, z Ljubljanske in
Kovinarske ceste. V okviru zunanje ureditve je predvidenih
cca 141 parkirnih mest. Predvidena trgovska stavba je tlorisne velikosti cca 78,5 m x 35 m in višine cca 7 m. Stavba je
nepodkletena in pritlična. Streha je ravna. Vhod v stavbo je
predviden na severnem vogalu, dostava pa na južnem robu
stavbe. V stavbi je večji del prostora namenjenega prodajni
površini, druge površine so namenjene skladiščem, pisarnam,
prostorom za zaposlene in tehničnim prostorom. Odprte površine pred stavbo se asfaltirajo. Zunaj parkirne ploščadi se
površine uredijo kot zelenica.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V strokovnih podlagah za območje SD ZN št. 3 bodo
oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi
katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov in
komunalne infrastrukture na obravnavano območje.
5. člen
(vrsta postopka)
Priprava in sprejemanje sprememb in dopolnitev tega
prostorskega izvedbenega akta se izvaja po določilih 123. člena ZUreP-2.
6. člen
(roki za pripravo SD ZN št. 3 in njegovih posameznih faz)
Faza

Rok izdelave

Nosilec

1

izdelava izhodišč
maj 2019
za pripravo SD ZN št. 3

izdelovalec
SD ZN št. 3

2

sklep župana o začetku junij 2019
priprave SD ZN št. 3

župan Občine
Kamnik

3

pridobitev
identifikacijske številke
in odločitev glede
izvedbe CPVO

MOP,
Občina
Kamnik

4

izdelava osnutka
junij 2019
SD ZN št. 3 za
pridobitev smernic NUP

5

pridobivanje smernic
NUP

junij, julij 2019 Občina
Kamnik

6

analiza in obrazložitev
smernic NUP

julij 2019

izdelovalec
SD ZN št. 3

7

izdelava dopolnjenega
osnutka SD ZN št. 3
za javno razgrnitev

julij 2019

izdelovalec
SD ZN št. 3

junij 2019

izdelovalec
SD ZN št. 3
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Faza

Rok izdelave

Nosilec

8

obravnava SD ZN
št. 3 na občinskem
svetu (prvo branje),
javna razgrnitev ter
javna obravnava

avgust,
september
2019

Občina
Kamnik
izdelovalec
SD ZN št. 3

9

priprava strokovnega
september,
izdelovalec
dela stališč do pripomb oktober 2019 SD ZN št. 3,
iz JR in njihov sprejem
župan Občine
Kamnik

10

izdelava predloga
SD ZN št. 3 za
pridobitev mnenj

oktober 2019 izdelovalec
SD ZN št. 3

11

pridobivanje
in usklajevanje mnenj

november,
december
2019

12

priprava predloga
december
SD ZN št. 3 za sprejem 2019,
na občinskem svetu
januar 2020

izdelovalec
SD ZN št. 3

13

sprejem SD ZN št. 3
na občinskem svetu
(drugo branje)

Občina
Kamnik

februar 2020

Občina
Kamnik
izdelovalec
SD ZN št. 3

Predvideni roki za pripravo SD ZN št. 3 se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za SD ZN št. 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko
poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
7. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)
(1) Pri pripravi SD ZN št. 3 morajo s svojimi smernicami
za načrtovanje in mnenji k predlogu SD ZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58,
1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega
sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave SD ZN št. 3 ugotovi, da
je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev
urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v
prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 121., 111. in
114. členom ZUreP-2 podati smernice k osnutku in mnenja
k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku
(30 dneh) od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko
določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da
smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec
prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo
veljavni predpisi.
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8. člen
(vključevanje javnosti)

(1) Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
(2) Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi
javen dostop do razgrnjenih gradiv.
(3) Občina prouči pripombe in predloge javnosti k osnutku
SD ZN št. 3 ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi.
(4) Osnutek SD ZN št. 3 z okolijskim poročilom in stališča
do pripomb in predlogov javnosti se do vzpostavitve elektronskega poslovanja objavijo na spletni strani pripravljavca in ne
v prostorskem informacijskem sistemu. Stališče do pripomb in
predlogov se ob tem objavi tudi na krajevno običajen način.
9. člen
(obveznosti udeležencev pri urejanju prostora)
Stroške izdelave SD ZN št. 3, potrebnih strokovnih podlag
in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v primeru izvedbe
postopka CPVO, nosi pobudnik. Postopek sprejemanja vodi
občinska uprava Občine Kamnik.
10. člen
(objava in začetek veljavnosti)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kamnik. Sklep se, skupaj z
izhodišči za pripravo SD ZN št. 3, objavi tudi v prostorskem
informacijskem sistemu Občine Kamnik.
(2) Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-315/2018-5/1
Kamnik, dne 10. junija 2019
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL
1849.

Odredba o vzpostavitvi območja za pešce
z omejenim lokalnim prometom na Trgu
Kontrada v Kanalu

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 1., 4. in
10. člena določil Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin
in o zunanjem videzu naselij ter posebni rabi javnih površin
(Uradni list RS, št. 44/12) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob
Soči na 4. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODREDBO
o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim
lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu
1. člen
S to odredbo se, z namenom ureditve mirujočega prometa
in prometa vozil, določa posebna raba oziroma cestno-prometna ureditev na trgu Kontrada v Kanalu.
2. člen
Območje naselja Kanal, za katerega veljajo določbe te
odredbe obsega del Pionirske ulice, in sicer parc. št. 502/3 in
502/4 v k.o. Kanal (v nadaljevanju Trg Kontrada).
3. člen
S to odredbo se na Trgu Kontrada vzpostavi območje za
pešce z omejenim lokalnim prometom.
4. člen
Omejeni lokalni promet na območju na Trgu Kontrada se
opredeli na sledeč način:
– prepovedano je parkiranje vozil na javnih površinah,
– promet z vozili na motorni pogon vozil je prepovedan,
razen za dostavo in za dostop lastnikom oziroma uporabnikom
stanovanjskih in drugih objektov do njihovih objektov oziroma
garaž.
5. člen
Dostavna vozila se smejo na Trgu Kontrada zadrževati v
času nakladanja in razkladanja največ do 120 minut, ob vidni
namestitvi parkirne ure, na kateri je potrebno označiti čas
prihoda ter namestiti dovolilnico izdano s strani Občine Kanal
ob Soči.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja medobčinsko
redarstvo.
7. člen
Sestavni del te odredbe je grafična priloga, ki označuje
območje za pešce z omejenim lokalnim prometom – trg Kontrada.
8. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 9000-0005/2019-10
Kanal ob Soči, dne 30. maja 2019
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec
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KOČEVJE

1850.

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15)
in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na
6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2019 (Uradni list RS, št. 10/19) se drugi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Rebalans št. 1
Skupina/podskupina kontov
2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
24.177.460,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.890.410,21
70
DAVČNI PRIHODKI
11.158.938,78
700 Davki na dohodek in dobiček
9.946.829,00
703 Davki na premoženje
890.544,78
704 Domači davki na blago in storitve
321.565,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.731.471,43
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.226.807,20
711 Takse in pristojbine
13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
38.090,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
22.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki
430.874,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.345.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
5.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
2.340.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.653.367,05
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
3.325.093,67
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
4.328.273,38
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
288.683,00
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
288.683,00
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
24.943.087,23
40
TEKOČI ODHODKI
4.962.225,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.268.621,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
200.372,31
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402 Izdatki za blago in storitve
3.393.006,62
403 Plačila domačih obresti
90.140,00
409 Rezerve
10.085,03
41
TEKOČI TRANSFERI
7.799.767,67
410 Subvencije
423.020,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.693.937,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
521.301,27
413 Drugi tekoči domači transferi
3.161.509,40
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.869.294,51
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
11.869.294,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
311.800,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
201.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
110.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–765.626,97
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.238.234,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.238.234,00
500 Domače zadolževanje
1.238.234,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.229.546,54
55
ODPLAČILA DOLGA
1.229.546,54
550 Odplačilo domačega dolga
1.229.546,54
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–756.939,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
8.687,46
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
765.626,97
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
756.939,51
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
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postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.
kocevje.si/
Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 1 za leto 2019 se
določa v višini 26.172.633,77 EUR.
2. člen
V 14. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2019 (Uradni list RS, št. 10/19) se spremeni prvi odstavek tako,
da se glasi:
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine
1.238.234,00 EUR.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Št. 478-73/2019(628)
Kočevje, dne 14. junija 2019
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

KRŠKO
1852.

Na podlagi 29. 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), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15)
je Občinski svet Občine Kočevje na 6. redni seji dne 13. 6.
2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene
lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe
javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra in družbene
lastnine za nepremičnine:
– parc. št. 2821/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela
1592 2821/2, do celote 1/1,
– parc. št. 2822/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak: parcela
1592 2822/2, do celote 1/1,
– parc. št. 752/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577
752/3, do deleža 301/320,
– parc. št. 752/4 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577
752/4, do deleža 301/320,
– parc. št. 663/1 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577
663/1, do celote 1/1,
– parc. št. 663/2 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577
663/2, do celote 1/1
in izbriše zaznamba javnega dobra pri nepremičnini parc.
št. 733/9 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: 1577 733/9, do celote
1/1.

4545

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

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra,
družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu
zaznambe javnega dobra

Stran

2. člen
Nepremičnine parc. št. 2821/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID znak:
parcela 1592 2821/2, parc. št. 2822/2 k.o. 1592 Štalcerji, ID
znak: parcela 1592 2822/2, parc. št. 663/1 k.o. 1577, Kočevje,
ID znak: parcela 1577 663/1, do celote 1/1 in parc. št. 663/2
k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 663/2, do celote 1/1,
postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330
Kočevje, matična številka: 5874238000, vse do celote (1/1).
Nepremičnini parc. št. 752/3 k.o. 1577 Kočevje, ID znak:
parcela 1577 752/3, do deleža 301/320 in parc. št. 752/4
k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577 752/4, do deleža
301/320 postaneta last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, vsake do deleža
301/320.

Št. 410-70/2019-31(615)
Kočevje, dne 14. junija 2019

1851.
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Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne
Krško za prostorsko ureditev skupnega
državnega in lokalnega pomena

Na podlagi 83. in 268. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je
župan občine Krško sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko
ureditev skupnega državnega in lokalnega
pomena
1. Potrditev izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško
Potrdi se gradivo Pobuda in izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne
Krško za prostorsko ureditev skupnega pomena (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, številka projekta 19054-00, april 2019), ki so
objavljena na spletni strani Občine Krško: https://www.krsko.si/.
2. Območje in predmet načrtovanja
Območje Nuklearne elektrarne Krško ureja ureditveni načrt, ki je bil sprejet v letu 1987. Z razvojem tehnologije so se pojavile potrebe po novih rešitvah in tehnologijah, za kar so bile v
letu 1997 izdelane in sprejete spremembe ureditvenega načrta.
Veljavni ureditveni načrt ne omogoča več tehnološko posodobljenega, varnejšega in okoljsko sprejemljivejšega začasnega
skladiščenja izrabljenega goriva znotraj ograje obstoječega
jedrskega kompleksa, zato se z namenom umestitve suhega
skladišča izrabljenega goriva pripravijo nove spremembe in
dopolnitve tega prostorskega akta, kot prostorska ureditev
skupnega državnega in lokalnega pomena.

Stran
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Predmet načrtovanja je suho skladišče izrabljenega goriva, ki predstavlja varnostno nadgradnjo in funkcionalno zapolnitev obstoječega energetskega kompleksa Nuklearne elektrarne
Krško. Umeščeno bo v zahodnem delu zemljišča s parcelno
številko 1197/44, k. o. Leskovec.
Zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo in posodobitev
določil dopustnih odstopanj z namenom izboljševanja varnosti
Nuklearne elektrarne Krško se območje Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško nanaša na
celotno območje kompleksa Nuklearne elektrarne Krško oziroma
na zemljišča s parcelnimi številkami: 1197/44-del, 1197/397,
1197/399-del,
1204/192-del,
1204/206-del,
1246/6-del,
1246/2-del in 1249/1-del; vse k. o. Leskovec. Velikost območja
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je 16,2 ha.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je možna tudi sprememba območja, kot posledica
upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora v postopku.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upoštevanju:
– izhodišč iz temeljnih strateških dokumentov, v katerih je
utemeljena potreba po načrtovani investiciji,
– Občinskega prostorskega načrta občine Krško,
– izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta,
– pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter njihovih
strokovnih gradiv,
– prikaza stanja prostora,
– Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Nuklearna
elektrarna krško/Suho skladišče izrabljenega goriva, rev. B,
št. projekta: NEKDSB-B056/250, izdelal IBE d.d., november
2018.
Za potrebe izdelave tega prostorskega akta se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških
parcel,
– elaborat ekonomike.
Strokovne rešitve se izdelajo tudi ob upoštevanju ostalih
dodatnih študij in strokovnih podlag, v kolikor se med pripravo
prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
4. Vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Nuklearne
elektrarne Krško pripravi občina v skladu s 83. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) kot
prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena.
Občina vodi postopek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško po postopku, ki
je določen za pripravo in sprejem občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega
akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza

Rok

pobuda in osnutek izhodišč za pripravo prostorskega akta

april 2019

vključevanje udeležencev urejanja prostora
(nosilci urejanja prostora, javnost in drugi
udeleženci) pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta

maj 2019

objava sklepa in izhodišč na spletni strani
občine in Uradnem listu Republike Slovenije
(sklep sprejme župan, po predhodnem soglasju ministra)

junij 2019

pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših
vplivov na okolje in odločitve o potrebnosti
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje

julij 2019

izdelava osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskega akta in osnutka okoljskega poročila (če bo potrebno)

julij 2019

objava osnutka na spletni strani občine

julij 2019

pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter glede sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na okolje ali glede ustreznosti
okoljskega poročila (če bo potrebno)

avgust
2019

izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva za
javno razgrnitev

september
2019

javna razgrnitev z javno obravnavo

oktober
2019

izdelava in potrditev stališč do pripomb
in predlogov javnosti

november
2019

izdelava predloga prostorskega akta

november
2019

objava predloga na spletni strani občine

november
2019

pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja
prostora in odločbe o sprejemljivosti vplivov
plana na okolje

januar 2020

izdelava usklajenega predloga

februar
2020

potrditev prostorskega akta s strani Ministrstva za okolje in prostor

februar
2020

sprejem na Občinskem svetu in objava v
Uradnem listu Republike Slovenije

marec 2020

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni
od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave
prostorskega akta.
6. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi
udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v
postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko
varnost, Litostrojska ulica 54, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova
c. 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za seizmologijo in geologijo, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za meteorologijo, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi, cesta ljubljanske brigade 11 b, p.p. 3720,
1001 Ljubljana,
– ELES-Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, za PE Krško, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
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– Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Adriaplin d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25,
p.p. 481, 1001 Ljubljana,
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba
za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana,
Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov
sprememb in dopolnitev prostorskega akta na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo
v postopku celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a,
1211 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice,
Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ulica 2,
8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47,
1000 Ljubljana.
V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti
tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v
postopku priprave prostorskega akta.
7. Načrt vključevanja javnosti
Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene
na spletni strani Občine Krško (objavijo se pobuda in izhodišča,
sklep, osnutek sprememb in dopolnitev, dopolnjen osnutek,
predlog in usklajen predlog za sprejem na Občinskem svetu).
V postopku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško bosta za javnost posebej
organizirana dva dogodka, in sicer:
– posvet oziroma seznanitev javnosti v fazi oblikovanja
izhodišč ter
– javna obravnava v času 30-dnevne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
8. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih sprememba
prostorskega akta zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage in
posredujejo mnenja na prostorski akt.
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9. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško zagotovi investitor Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12,
8270 Krško.
Medsebojne obveznosti investitorja priprave spremembe
prostorskega akta se, skladno s četrtim odstavkom 118. člena
ZUreP-2, določijo v pogodbi o medsebojnih obveznostih med
Občino in investitorjem.
10. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Številka zadeve: 3505-8/2019-O502
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1256
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

LITIJA
1853.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o subvencioniranju varstva otrok

Na podlagi 16. člena v povezavi z 9. točko 7. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in 29. člena v povezavi
s šesto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Litija na
5. seji dne 10. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju
varstva otrok
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list
RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16, 30/17
in 43/18) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo
za šolski leti 2018/2019 in 2019/2020.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 10. junija 2019
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LOG - DRAGOMER
1854.

Sklep o uskladitvi cen programov v Osnovni
šoli Log - Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
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ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 1. dopisni seji dne 30. 5. 2019 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cen programov
v Osnovni šoli Log - Dragomer
I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Osnovni šoli Log - Dragomer, enoti Vrtec Log - Dragomer za
dnevni program znašajo mesečno:
– oddelki I. starostne skupine (oddelki 1–3 let): 515,74 €,
– oddelki II. starostne skupine (oddelki 3–6 let in kombinirani oddelki): 415,04 €.
II.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 41,80 €. Cena prehrane na dan znaša 1,90 €.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.
Št. 602-2/2019
Dragomer, dne 31. maja 2019
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

1855.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine za leto 2019

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I,
14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1) in Statuta
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski
svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 28. 5. 2019
sprejel

LETNI NAČRT
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2019
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v
tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2019.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja.
Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega
premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba)
in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).

Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
Občina Log Dragomer

Upravljavec

Šifra k.o.

Velikost
parc./m2

Vrsta rabe

108; 75; 86;
86; 50; 2.855;
52; 81;

Območja
stanovanj

91

50 % Območja
stanovanj;
50 % Območja
gozdnih zemljišč

Zemljišče
parc. št.

Znesek
EUR

PRODAJA
P1

Občina
Log - Dragomer
1996

920/4; 920/30;
Ocenjena
920/31; 920/40;
vrednost
1335/5; 1293/6; 40,00 EUR/m2
1359/3; 2025/14
135.720,00

Log
P2

Občina
Log - Dragomer

2021/2

1996

Ocenjena
vrednost
42,25 EUR/m2
3.845,00

Log
SKUPAJ
(prodaje)

139.565,00

ODKUPI
Občina Log Dragomer

Upravljavec
namen

Šifra k.o.

O1

Velikost
parc./m2

Vrsta rabe

Zemljišče
parc. št.

Znesek

Območje
Občine Log Dragomer

Ocenjena
vrednost

EUR

15.000,00

Log
SKUPAJ
(odkupi)

15.000,00

Uradni list Republike Slovenije
Občina
Log - Dragomer

Upravljavec

Št.
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Velikost
parc./m2

Vrsta rabe

708/3 (740 m2);
596/38
(180 m2);
596/39
(1646 m2)

708/3 (740 m2
– območja
stanovanj
– zemljišče
za gradnjo);
596/38 (180 m2
– območje
centralnih
dejavnosti
– zemljišče
za gradnjo);
596/39 (1646 m2
– območje
centralnih
dejavnosti –
zemljišče
za gradnjo)

Stran
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Zemljišče
parc. št.

Znesek

708/3
za 596/38
in 596/39

Ocenjena
vrednost

EUR

MENJAVA
M1

Občina
Log - Dragomer
(596/38, 596/39,
708/3)

1996

74.000,00

Log
M2

Občina
Log - Dragomer
(1367/20, 1367/22)

1367/20
(118 m2);
1367/22
(118 m2);

1996

1367/20 (118 m2
– območja
stanovanj
– zemljišče
za gradnjo);
1367/22
(118 m2 –
območje športni
centri)

1367/20
za 1367/22

Ocenjena
vrednost

11.800,00

Log
SKUPAJ
(menjave)

85.800,00

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 je sestavni del Odloka o proračunu
Občine Log - Dragomer za leto 2019.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2018
Dragomer, dne 28. maja 2019
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

METLIKA
1856.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04) in Uredbe o posredovanju podatkov in po-

ročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu
»de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14) je
Občinski svet Občine Metlika na 6. redni seji dne 30. 5. 2019
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Metlika
1. člen
V 3. členu Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 47/16) se spremeni deveta
alineja drugega odstavka, tako da se po novem glasi:
»– stroški nakupa zemljišč in nadomestilo za stavbno
pravico,«.
Za deveto alinejo drugega odstavka 3. člena pravilnika se
dodata novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– stroški najemnin in obratovalni stroški živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju,
– komunalni prispevek za gradnjo poslovnih objektov.«.
Spremeni se šesta alineja četrtega odstavka 3. člena
pravilnika, ki se po novem glasi:
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»– prodaja zemljišč in podelitev stavbne pravice pod
ugodnejšimi pogoji,«.
Na koncu sedme alineje četrtega odstavka 3. člena
pravilnika se pika nadomesti z vejico in se doda nova osma
alineja, ki se glasi:
»– subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov
živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se črta prva alineja.
Na koncu prvega odstavka 4. člena pravilnika se pika
nadomesti z vejico in se doda nova šesta alineja, ki se
glasi:
»– subvencioniranje najemnine in obratovalnih stroškov
živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju.«
3. člen
V pravilniku se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Subvencionira se del najemnine in obratovalnih stroškov
živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju. Upravičena območja so vsa naselja v občini, razen mesta Metlike. Potujoče
prodajalne, prodaja na stojnicah in prodaja na prireditvah
(sejmi, shodi in podobno) niso upravičeni do subvencioniranja
iz naslova tega ukrepa.«
4. člen
V šestem odstavku 15. člena pravilnika se beseda »historičnem« nadomesti z besedo »zgodovinskem«.
Na koncu 15. člena pravilnika se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Subvencija za najemnino in obratovalne stroške živilsko-trgovinske dejavnosti na podeželju ne sme presegati
1.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu za posamezno trgovino. Najemnina za poslovni prostor se subvencionira
do 50 % neto tržne najemnine, pri čemer osnova za dodelitev
pomoči ne sme preseči 5,00 EUR za m2 površine najetega
poslovnega prostora. Obratovalni stroški se subvencionirajo
do 100 % dejansko nastalih stroškov brez davka na dodano
vrednost (npr. ogrevanje, komunalne storitve, električna energija …). V kolikor trgovina ne posluje celo proračunsko leto,
se maksimalna subvencija sorazmerno zmanjša glede na
dejanski čas poslovanja trgovine.«.
5. člen
Spremeni se 17. člen pravilnika, ki se po novem glasi:
»Komisijo za dodeljevanje sredstev, ki šteje pet članov,
sestavljajo:
– predstavniki odbora za gospodarstvo, finance in premoženje Občinskega sveta Občine Metlika, na predlog odbora;
– predstavnik Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika, na njen predlog;
– predstavniki občinske uprave.«.
6. člen
Spremeni se besedilo naslova III. poglavja pravilnika, ki
se po novem glasi:
»III. PRODAJA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE METLIKA
IN JAVNIH PODJETIJ ZA GRADNJO POSLOVNIH
OBJEKTOV TER PODELITEV STAVBNIH PRAVIC«
7. člen
Na koncu drugega odstavka 18. člena pravilnika se doda
nov stavek, ki se glasi: »Upravičen strošek je tudi nadomestilo
za stavbno pravico na zemljiščih Občine Metlika za potrebe
gospodarske dejavnosti.«.
8. člen
V prvem stavku 19. člena pravilnika se za besedo »Zemljišča« doda besedilo, ki se glasi »in stavbne pravice«.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena pravilnika, ki se po
novem glasi:
»Vloge za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov in
pridobitev stavbnih pravic obravnava komisija imenovana v skladu s prvim odstavkom 16. člena in 17. členom tega pravilnika.«.

glasi:

10. člen
V 22. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki se

»Subvencija nadomestila za stavbno pravico znaša največ 50 % neto izklicne cene.«.
11. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 23. člena pravilnika,
ki se po novem glasita:
»Kupec oziroma imetnik stavbne pravice mora pričeti z
gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe.
Kupec oziroma imetnik stavbne pravice mora dokončati
objekt ter začeti z izvajanjem gospodarske dejavnosti v roku
dveh let od pričetka gradnje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2010
Metlika, dne 30. maja 2019
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

MIREN - KOSTANJEVICA
1857.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli
št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330 Sela
na Krasu

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 –
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parceli
št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330
Sela na Krasu
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita
naslednji nepremičnini:
– parc. št. 1687/624 k. o. 2330 Sela na Krasu, ki v naravi
predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260014 R3 614 (križišče za
Hudi Log)–Korita na Krasu (križišče) in nekategorizirano javno
pot, ki povezuje navedeno lokalno cesto z nekategorizirano
javno potjo na parceli št. 1691 k. o. 2330 SELA NA KRASU;

Uradni list Republike Slovenije
– parc. št. 1687/626 k. o. 2330 Sela na Krasu, ki v naravi
predstavlja del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260014 R3 614 (križišče
za Hudi Log)–Korita na Krasu (križišče).
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska javna cesta.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2019-2
Miren, dne 15. maja 2019
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

1858.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra v
lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli
št. 381 in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16
– uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet
Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 15. 5. 2019
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 381
in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita
naslednji nepremičnini:
– parc. št. 381 k. o. 2328 Opatje Selo, ki v naravi predstavlja deloma del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760021 Križišče–Segeti, deloma
pa nekategorizirano javno pot
– parc. št. 466/2 k. o. 2328 Opatje Selo, ki v naravi
predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 760031 Križišče z LC–JP
760032.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremičnini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Miren - Kostanjevica.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-23/2019-2
Miren, dne 15. maja 2019
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

PUCONCI
1859.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06,
79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13
– ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.
US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS,
št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne
13. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske
cene Vrtca pri OŠ Puconci
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list RS, št. 57/18, 64/18 – popravek, 10/19) se
spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v
mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca
junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila
oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2018
Puconci, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RAVNE NA KOROŠKEM
1860.

Pravilnik o spodbujanju samozaposlovanja
v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradno glasilo slovenskih občin 16/2016), določb Zakona
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o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na
6. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spodbujanju samozaposlovanja
v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, način,
upravičence in vrste pomoči za izvedbo posameznega ukrepa
Občine Ravne na Koroškem s ciljem spodbujanja samozaposlovanja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013, str. 1–8) (v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
2. člen
(1) Sredstva za spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Ravne na Koroškem se zagotavljajo v proračunu Občine Ravne
na Koroškem.
(2) S proračunom Občine Ravne na Koroškem za tekoče
leto se določi višina sredstev za pomoč.
(3) Sredstva za izvedbo ukrepa po tem pravilniku se
dodelujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa skladno
z veljavnimi predpisi.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepa po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »mikro in malo podjetje« pomeni enotno podjetje, ki
izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014;
2. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.
3. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
5. člen
Ukrep za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ravne
na Koroškem je:
− dotacija za samozaposlitev.
6. člen
(1) Upravičenci ukrepa so fizične in pravne osebe, ki
izpolnjujejo pogoje, določene v nadaljevanju tega pravilnika.
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(2) Upravičenec se skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 obravnava kot enotno podjetje.
(3) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(4) Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske
družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU,
ki velja za področje državnih pomoči.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro in majhna
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16
– odl. US in 63/16 – ZD-C) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
(7) Do sredstev niso upravičeni subjekti, ki so sredstva za
posamezen ukrep že dobili.
7. člen
(1) Višina sredstev (ali znesek) za ukrep sofinanciranja
samozaposlovanja po tem pravilniku je do treh minimalnih
mesečnih plač. Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Dejanska višina se določi v javnem razpisu.
(2) V kolikor je seštevek zneskov pomoči vsem upravičencev na posameznem razpisu višji kot pa je zagotovljenih
sredstev v proračunu Občine Ravne na Koroškem za posamezno leto, se končni znesek dodeljene pomoči po preračunu
ustrezno zmanjša.
(3) Ne glede na določilo iz prejšnjih odstavkov tega člena
se pomoč na upravičenca ustrezno zniža, če bi se z odobreno
pomočjo preseglo skupni znesek de minimis pomoči iz petega
odstavka 9. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Pomoči de minimis se upravičencem dodeljujejo na
podlagi javnih razpisov, izvedenih skladno z veljavnimi predpisi
s področja javnih financ in s tem pravilnikom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem:
– dodeljena pomoč se ne sme uporabljati v nasprotju z
namenom dodelitve sredstev,
– podana izjava v primeru, da je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno
pomoč za financiranje istega ukrepa,
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora predložiti zahtevane dokumente, skladno z razpisno
dokumentacijo in voditi ustrezne evidence, določene z javnim
razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev ter hraniti
vso dokumentacijo najmanj 5 let po izvedenem plačilu.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči
po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
II. DE MINIMIS POMOČI
9. člen
(1) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, ki
opravljajo dejavnost iz sektorjev:
a. ribištva in akvakulture,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
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(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
(5) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne
sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki
deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede
na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnost v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te odredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 9. člena tega pravilnika.
III. SAMOZAPOSLOVANJE
10. člen
(1) Upravičenci do pomoči za ukrep za spodbujanje samozaposlovanja so osebe, ki so se samozaposlile v obdobju,
določenim z razpisom in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku:
– dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah,
– gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na
območju Občine Ravne na Koroškem,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
– samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po
podpisu pogodbe.
(2) Upravičenci do pomoči za ukrep dotacije za samozaposlitev niso osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki so navedene v
prvem odstavku prejšnjega člena (de minimis).
11. člen
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec do dotacije za samozaposlitev, se določi z vsakokratnim javnim razpisom, ki ga objavi Občina Ravne na Koroškem na krajevno
običajen način (na internetni strani občine in občinski oglasni
deski).
12. člen
(1) Sredstva za ukrep za samozaposlitev se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa, ki ga za tekoče proračunsko leto
objavi Občina Ravne na Koroškem.
(2) Javni razpis za dodeljevanje sredstev za ukrep dotacije za samozaposlovanje v Občini Ravne na Koroškem mora
vsebovati:
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– predmet razpisa,
– skupen znesek sredstev, namenjenih za dotacije,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino sredstev, ki jih lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo dokazil, ki jih mora predložiti vlagatelj,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o odobritvi sredstev.
13. člen
Vlagatelj mora k vlogi za pridobitev sredstev za samozaposlitev predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o stalnem prebivališču v občini, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– dokazilo o samozaposlitvi (fotokopijo obrazca M1/M2,
iz katere je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za polni
delovni čas in z izjavo »Fotokopija je enaka originalu« in podpisom prijavitelja),
– dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti (izpisek AJPES) ali druga ustrezna dokazila v skladu z veljavno zakonodajo.
V. POSTOPEK PRIDOBITVE POMOČI
14. člen
(1) Vlagatelji morajo k vlogi tudi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh
za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Vlagatelj, ki je pravna oseba, mora k vlogi predložiti
tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z
njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na
določilo šestega odstavka 9. člena tega pravilnika,
– izjavo o poravnanih obveznostih do svojih zaposlenih iz
naslova plač in socialnih prispevkov.
(3) Podrobnejša vsebina vloge in predpisana dokumentacija se določi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
15. člen
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča s sklepom direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem
se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
16. člen
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi sklenjene pogodbe med občino in upravičencem.
17. člen
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga
za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma
dodelitve pomoči.
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(3) Občina je dolžna poročati pristojnemu ministrstvu o
višini, vrsti in namenu dodeljenih sredstev v rokih, opredeljenih
s predpisi s tega področja.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
18. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremljata pristojna
strokovna komisija in pristojne občinske strokovne službe.
19. člen
(1) V primeru, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva ukrepa delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev
ukrepa navajal neresnične podatke,
– je upravičenec kršil določila razpisa ali sklenjeno pogodbo o sofinanciranju,
– je upravičenec prejel sredstva ukrepa v nasprotju z
9. členom tega pravilnika,
– upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije EU o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa
vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena upravičenec
izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem
razpisu.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2019
Ravne na Koroškem, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen

RIBNICA
1861.

Odlok o določitvi nadomestila stroškov
lokacijske preveritve v Občini Ribnica

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne
11. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Občini Ribnica
1. člen
Ta odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske
preveritve, ki jih Občina Ribnica zaračuna vlagatelju pobude,
kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske
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preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih
pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v
prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
V primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve
potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Ribnica,
plačilo nadomestila stroškov ni predvideno.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2019
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1862.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči –
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12
in 111/13) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 17/12) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine
št. 6221-0005/2018-2 z dne 6. 9. 2018 je Občinski svet Občine
Ribnica na 5. seji dne 11. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči –
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: Maršiči – cerkev sv. Urha, EŠD 2386 (v nadaljnjem
besedilu: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Urha zaradi izjemnih arhitekturnih, zgodovinskih, umetnostno zgodovinskih vrednot in predvsem zaradi pričevalnosti in redkosti motivov upodobitev na freskah
iz začetka 16. stoletja, delu hrvaškega slikarja Tomaža iz
Senja, izpričuje pomemben poznosrednjeveški in poznobaročni sakralni objekt na Slovenskem. Za cerkev sv. Urha na
Maršičih so značilne predvsem freska pohoda Svetih treh
kraljev na severni strani ladje; v prezbiteriju so po srednjeveškem ikonografskem programu upodobljene svetniške postave. Svetniki so naslikani pod arkadami, ki jih predstavljajo
polkrožni loki na stebrih. V poznogotskih okenskih kapah
sta naslikani sonce in luna, iz katerih se da sklepati, da je
bil nekoč poslikan tudi obok prezbiterija. V okenskem obodu
je znamenita podoba lisice romarice – javnosti razpoznavna
freska cerkve sv. Urha.
Notranja oprema in oprava:
Poznobaročni veliki oltar sv. Urha, lesen kip sv. Urha,
stranska lesena kipa: levo sv. Miklavž in desno svetnik s sr-
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cem v desni in knjigo v levi roki, v ladji sta na severni steni na
podstavkih postavljena kipa Srce Jezusovo in Srca Marijina.
V cerkvi so lesene klopi izdelane v 90 letih 20. stoletja po
prvotnih klopeh in obnovljen tlak v ladji v smislu rekonstrukcije
prvotnega »jenšterla«.
Cerkev sv. Jurija zaradi izjemnih arhitekturnih, zgodovinskih in arheoloških lastnosti skupaj z restavrirano notranjo
opremo izpričuje pomemben celovit sakralni objekt in hkrati
predstavlja pomembno mesto med celostno zasnovanimi sakralnimi arhitekturnimi spomeniki prve tretjine 17. stoletja na
Slovenskem.
Ohranitev navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za
spomenik.
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
Cerkev se varuje v celoti: z ohranjenimi arhitekturnimi
in umetnostno zgodovinskimi prvinami ter notranjo opremo in
opravo.
3. člen
Spomenik stoji na nepremičnini: parcele št. 974, k. o. 1615
– Podpoljane.
Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: parc.
št. 1/2, 1/3 (zahodni del parcele); 2; 5/1, vse k. o. 1616 –
Podpoljane.
Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so določene na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu
1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000.
Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina
Ribnica (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih,
arhitekturnih in zgodovinskih vrednot, v njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v notranjščini z vso
originalno opremo. V primeru okrnitve spomenika ali notranje
opreme je potrebno zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki
ne ogroža varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno
namembnostjo;
– strokovno prenovo okrnjenih prvin arhitekture v smislu
rekonstrukcije avtentične podobe spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine
spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja v obliki,
legi, materialu, strukturi in barvni podobi;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru
večjih posegov v spomenik ali v njegovo celovito prenovo;
– ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na okolico;
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov ter
neposredne okolice;
– dovoljeno je izvajati sanitarno sečnjo.
Notranja oprema:
– ohranjanje in redno vzdrževanje opreme v njeni izvirnosti in neokrnjenosti z vsemi originalnimi dodatki, v materialu,
barvi in velikosti;
– dovoljeno je premeščanje in raba opreme kadar je to del
funkcije predmeta ali objekta (npr. pohištvo, posodje, parametri), razen v primerih, če raba ogroža obstoj te opreme;
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– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge vrste promocije, vendar le po muzealskih standardih.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih ter socioloških vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika in situ in v
medijih;
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno-raziskovalno delo.
5. člen
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki:
– prepoveduje posegati v plasti arheološkega spomenika,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda;
– prepoveduje spreminjati varovane elemente arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta z rušenjem in
odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo in
dodajanjem posameznih prvin; če je spomenik ali njegov varovani del okrnjen, zagotoviti na stroške povzročitelja povrnitev v
stanje pred okrnitvijo;
– dovoljuje izvajati sanitarno sečnjo.
6. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot zlasti
ne njegove osnovne namembnosti.
7. člen
Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje,
razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in kulturno-varstveno soglasje
zavoda.
8. člen
Nadzor nad izvajanem odloka opravlja inšpektorat pristojen za področje kulturne dediščine.
9. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah,
navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-5/2018-4
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1863.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike
Poljane – za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12
in 111/13) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 17/12) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine
št. 6221-0005/2018-2 z dne 14. 9. 2018 je Občinski svet Občine
Ribnica na 5. seji dne 11. 6. 2019 sprejel
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ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane
– za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Velike Poljane – cerkev sv. Tomaža, EŠD 2648
(v nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik so:
Cerkev sv. Tomaža je ena najstarejših in najpomembnejših cerkva nekdanje obsežne ribniške župnije in predstavlja
pomemben člen v razvoju sakralne arhitekture in srednjeveškega slikarstva v ribniški dolini. V notranjosti cerkve ohranjeni večplastni fragmenti poslikave od 14. do 16. stoletja.
Na severnem delu slavoločne stene je ohranjen edinstven
fragment poslikave motiva Luksurije iz 16. stoletja, pripisane
slikarju iz kroga Tomaža iz Senja.
Cerkev sv. Tomaža zaradi izjemnih arhitekturnih, zgodovinskih, umetnostno zgodovinskih lastnosti in predvsem
zaradi pričevalnosti in redkosti motivov upodobitev na freskah iz 16. stoletja, izpričuje pomemben poznosrednjeveški
sakralni objekt na Slovenskem. Predstavlja pomemben člen
v razvoju sakralne arhitekture in srednjeveškega slikarstva
v ribniški dolini in se navezuje na čas Primoža Trubarja in
protestantizma.
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje
varovane sestavine:
Cerkev se varuje v celoti: z ohranjenimi arhitekturnimi
in umetnostno zgodovinskimi prvinami ter notranjo opremo
in opravo.
3. člen
Spomenik obsega nepremičnine parc. št. 622/67,
k.o. 1616 – Velike Poljane.
Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine parc.
št. 622/92, 622/93, 622/66 in 622/67, vse v k. o. 1616 – Velike
Poljane.
Meje spomenika in njegovega vplivnega območja so
določene na digitalnem katastrskem načrtu izvorno merilo
1:2880 in vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000.
Obvezni elementi predloga Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije za razglasitev nepremičnega kulturnega
spomenika št. 56221-0005/2018-3 in izvirniki načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina Ribnica (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti na zunanjščini in v notranjščini z vso originalno opremo,
– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno
namembnostjo,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcije avtentične podobe spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine
spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja v obliki,
legi, materiali, strukturi in barvni podobi,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z
rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin,
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– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru večjih posegov v spomenik ali v njegovo celovito prenovo,
– ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na
okolico,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov ter
neposredne okolice,
– dovoljeno je izvajati sanitarno sečnjo.
Notranja oprema:
– ohranjanje lesenih klopi oziroma obnova po obstoječi
obliki in barvni prezentaciji,
– ohranjanje ograje kora oziroma obnova po obstoječi
obliki in barvni prezentaciji.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih ter socioloških vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika in situ in
v medijih ter
– vzpodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
– prepoveduje posegati v plasti arheološkega spomenika, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem zavoda,
– prepoveduje spreminjati varovane elemente arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta z rušenjem in
odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo, prizidavo
in dodajanjem posameznih prvin; če je spomenik ali njegov
varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v stroške
povzročitelja,
– dovoljuje izvajati sanitarno sečnjo.
6. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne
sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot,
zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
V primeru okrnitve spomenika ali notranje opreme je
potrebno zagotoviti dostop javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika.
7. člen
Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje,
razen ča zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturo varstveno soglasje
zavoda.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat pristojen za področje kulturne dediščine.
9. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah,
navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2018-3
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Uradni list Republike Slovenije
1864.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
izvedbenega dela Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Ribnica –
spremembe št. 3 (SD OPN-3)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine
Ribnica na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo 3. spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine
Ribnica (v nadaljevanju: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na grafični del, besedilni del in na Prilogo 1.
2. člen
V petem odstavku 1. člena, ki določa grafični del izvedbenega dela OPN, se navedenim kartam zamenjajo naslednji listi:
Številka Karta

Merilo

Listi

2.

Pregledna karta
občine s prikazom
osnovne namenske
rabe.

1:50 000

3.

Prikaz območij enot
urejanja prostora,
osnovne oziroma
podrobnejše
namenske rabe
prostora
in prostorskih
izvedbenih pogojev.

1:5 000

– F2101 (št. 15),
– F2111 (št. 20),
– F2112 (št. 21),
– F2122 (št. 28).

4.

Prikaz območij enot 1:5 000
urejanja prostora
in gospodarske javne
infrastrukture.

– F2101 (št. 15),
– F2111 (št. 20),
– F2112 (št. 21),
– F2122 (št. 28).

5.

Prikaz območij enot
urejanja prostora,
občinskih podrobnih
prostorskih načrtov
in državnih
prostorskih načrtov.

1:5 000

– F2101 (št. 15),
– F2111 (št. 20),
– F2112 (št. 21),
– F2122 (št. 28).

6.

PRILOGA – Ureditev 1:1 000
nove hale Inotherm

– F2122 (št. 28)

3. člen
V 58. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(7) Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati v
območju površinskih voda.«.
4. člen
V 76. členu se spremeni deseti odstavek, tako da se glasi:
»(10) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje,
obratovanja ali vzdrževanja omrežja. Za vsak poseg v varovalni
pas je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje na projektne
rešitve pristojnega upravljavca omrežja.«.
5. člen
(1) V 84. členu se spremeni naslov člena, tako da se glasi:
»(varovanja kakovosti zunanjega zraka)«.
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(2) Spremeni se besedilo prvega, drugega in tretjega
odstavka, tako da se glasijo:
»(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin ter v času
obratovanja in uporabe objektov je treba upoštevati predpise s
področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je treba za
objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v zrak
ter pripraviti program sanacije. Pri gradnji novih objektov in
naprav ter v času obratovanja in uporabe objektov je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne emisije.
(3) Obstoječi viri čezmernega onesnaženja zraka ne
smejo obratovati dokler ne uredijo emisij v skladu s predpisi.
Monitoring onesnaženosti in izvedbo ustrezne zaščite oziroma
sanacije mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja
izvajati skladno s predpisi. Z rezultati merjenja mora seznaniti
pristojni organ Občine Ribnica.«.
(3) Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Upošteva in izvaja se ukrepe trajnostne mobilnosti (kot
so javni promet, umeščanje okoljskih con (umirjanje oziroma prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti …).«.
6. člen
V 85. členu se spremeni naslov člena, tako da se glasi:
»(varovanja površinskih voda)«.
7. člen
Spremeni se celotno besedilo 85. člena, tako da se na
novo glasi:
»(1) Na območju Občine Ribnica ni vodotokov 1. reda.
Pri posegih ob vodotokih je treba upoštevati meje priobalnih
zemljišč za vodotoke 2. reda v širini 5,0 m. Dopustne posege in
gradnjo na vodna in priobalna zemljišča opredeljujejo predpisi
s področja voda.
(2) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi
za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra, ter
za vodotoke, ki potekajo v zaprtem pretočnem profilu (ceveh,
škatlasti armirano betonski profil).
(3) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je
njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom
za vodno gospodarstvo.
(4) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti pogoje, oziroma soglasje/mnenje pristojnega organa s področja upravljanja
z vodami, ki lahko nastane s posegom:
– na vodnem ali priobalnem zemljišču;
– ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu;
– ki je potreben za izvajanje vodne pravice (raba vode);
– na varstvenih in ogroženih območjih;
– zaradi odvajanja odpadnih voda in gradnjo objektov,
namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;
– kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti
bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik;
– hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.
(5) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno,
razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).
(6) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo
pogojev za gasilske intervencije, za reševanje iz vode ter za
postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje
nevarnih snovi.
(7) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že
podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu ZV-I
na območju prostorskega akta.
(8) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.
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(9) Treba je ohranjati retenzijske sposobnosti območij.
Spreminjanje obsega retencijskih (poplavnih) površin ali vodnega režima je dopustno le izjemoma, skladno s področnimi
predpisi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih, ogroženih zaradi poplav, ter ob predhodni
izvedbi celovitih omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne
poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(10) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih
voda.
(11) Gradnja mostov in cest mora biti takšna, da ne
posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost
objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.
(12) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne
infrastrukture je treba predvideti čim manjše število prečkanj
vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki
od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma na krajših
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na
tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin
vodotokov.
(13) Nadzemno in podzemno križanje vodotokov z javno
infrastrukturo je treba izvesti na način, da se ohranja pretočna
sposobnost vodotoka in stabilnost pretočnega profila v vplivnem območju.
(14) Posebna raba voda, med katere sodi tudi namakanje kmetijskih površin, je dovoljena ob predhodni pridobitvi
vodnega dovoljenja.
(15) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje
rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti.
Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranjajo v čim bolj naravnem stanju. Prav tako
se ohranjajo obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in
raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam
omogoča prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma
osončenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih, med drstenjem in v varstvenih
revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v
času drstenja posameznih vrst rib.
(16) Neprečiščenih odpadkih komunalnih ali industrijskih
voda ni dovoljeno odvajati neposredno v vodotoke.
(17) Brežine in dna vodotokov je potrebno oblikovati
na sonaraven način in v skladu z usmeritvami hidrotehnične
stroke.«

(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in
ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) Prepovedano je:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali
kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi
vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda
po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa,
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo
zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Za vse posege v plazljivih območjih je treba pridobiti
strokovno mnenje s področja geomehanike.
(5) Za vse posege v prostor v erozijskih in plazljivljih
območjih je potrebno izdelati ustrezen elaborat, ter pridobiti projektne pogoje, ter mnenja/soglasja mnenjedajalca
(DRSV).
(6) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in
se tudi ne sme preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.«

8. člen
V 86. členu se spremeni peti odstavek, tako da se glasi:
»(5) Na vodovarstvenih območjih je treba vse komunalne
odpadne vode iz objektov priključiti na vodotesno kanalizacijo,
ki mora biti zaključena s čistilno napravo, nepretočno greznico
ali malo čistilno napravo.«.

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti
so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih
in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti
za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte
poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju
posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje
in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na
območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na
poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih
prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor
povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z
načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega
v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih
ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.

9. člen
V 87. členu se za tretjim odstavkom doda nova odstavka,
ki se glasita:
»(4) Prepovedano je nelegalno odlaganje odpadkov v
tla.
(5) Vsa nelegalna odlagališča je treba evidentirati in
sanirati.«
10. člen
Spremeni se 90. člen, ki se na novo glasi:
»90. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Erozijska in plazljiva območja so prikazana v prikazu
stanja – varovanja.

11. člen
Spremeni se 92. člen, tako da se na novo glasi:
»92. člen
(poplavna območja)
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(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne
nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(4) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei so na
poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti,
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter
posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod
pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(5) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Vsakdo, ki
živi na območjih, izpostavljenih nevarnosti poplav, mora tudi
sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o
ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni
znak za nevarnost poplav začnejo izvajati osnovne zaščitne
ukrepe za zaščito premičnega premoženja, kamor sodijo:
evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter
večjega vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite
o stanju in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč
pomoči potrebnim bližnjim sosedom, umik ljudi (otrok, bolnih
in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in
prek medijev) in priprava na poplave (napotki občanom, kako
ravnati pred popravo, med poplavo in po njej).
(6) Celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti
in ogroženosti, razen interventnih ukrepov, ki se izvedejo na
podlagi izvedbene projektne dokumentacije, se načrtuje z
državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom (OPPN).«
12. člen
(1) V 95. členu se na začetek prvega odstavka doda stavek: »Mejne in kritične vrednosti kazalnikov hrupa so določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju.«.
V drugem stavku prvega odstavka se na koncu stavka doda:
»podrobnejše namenske rabe prostora«.
(2) Na koncu prve alineje prvega odstavka se podpičje
zamenja z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– na posebnih območjih: površine za turizem (BT);«.
(3) V osmi alineji prvega odstavka se izbriše: »in BT«.
(4) Izbrišeta se tretji in šesti odstavek.
(5) Četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčita in
spremenita tako, da se glasita:
»(3) V vplivnem območju cest, kjer so mejne vrednosti
kazalcev hrupa zaradi prometa presežene, je za izvedbo
aktivne ali pasivne zaščite obstoječih objektov zadolžen upravljavec cest.
(4) Za čas prireditve se dovoljene čezmerne vrednosti
kazalcev hrupa skladno s predpisom, ki določa pogoje za
varstvo pred hrupom za čas trajanja javne prireditve. Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom se pridobi na
podlagi strokovne ocene obremenitve okolja za čas trajanja
prireditve.«.
13. člen
V 96. členu se v tretjem odstavku spremenijo razdalje,
tako da se cifra »15« nadomesti s »14«, cifra »30« s »24« in
cifra »45« s »46«.
14. člen
V 97. členu se zamenja besedilo, tako da se glasi:
»(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati predpis s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja
okolja.
(2) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju
posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
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razsvetljavo javnih površin ne sme presegati ciljne vrednosti.
V kolikor se ciljna vrednost preseže mora občina pristopiti k
ukrepom, da se doseže ciljne vrednosti.
(3) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov
v območjih poselitve naj se uporabijo le taka svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico, skladno s predpisom s
področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.
Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop.
(4) Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega
mejnih vrednosti iz predpisa s področja mejnih vrednosti
svetlobnega onesnaženja okolja.«.
15. člen
(1) Za 98. členom se doda novih pet členov, od 98.a do
vključno 98.d člena, ki se glasijo:
»98.a člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)
Upoštevati je potrebno trajnostno mobilnost, kot so javni
promet, umeščanje okoljskih con (umirjanje oziroma prepovedi prometa), polnilnice za električna vozila, kolesarske poti
in podobno.
98.b člen
(varovanje pred neprijetnimi vonjavami)
(1) Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje
(kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno
oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od
območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in
trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin
oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju.
(2) Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje,
objekti pa se umesti na primerno oddaljenost od, navedenih
območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je
obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.
98.c člen
(nadzor nad kakovostjo vodnih virov)
(1) Oskrba s kakovostno, zdravstveno ustrezno pitno
vodo se zagotavlja skladno z določili tega odloka, ki urejajo
priključevanje objektov na vodovodno omrežje.
(2) Oskrba s pitno vodo vključuje tudi nadzor nad kakovostjo vseh vodnih virov (tudi zasebnih), za kar je odgovoren
upravljavec omrežja.
98.č člen
(varovanje zelenih površin)
Varovanje zelenih površin (površin za urbano vrtnarjenje,
površin za šport in rekreacijo ter dostopnosti do njih za zdrav
življenjski slog (gibanje)), se izvaja skladno z občinskim odlokom, ki predpisuje urejanje in čiščenje javnih površin.
98.d člen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce,
pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa.
(2) V spodnji preglednici so podani kazalci stanja okolja
s stališča varovanja zdravja ljudi, ki jih je potrebno spremljati
med izvedbo OPN Ribnica. Nosilec spremljanja stanja je
Občina Ribnica.
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KAZALEC
STANJA OKOLJA

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA

POGOSTOST
SPREMLJANJA KAZALCA

Kakovost zraka

Kazalec imisijskih vrednosti onesnaževal se spremlja na podlagi
javno dostopnih podatkov državnega monitoringa onesnaženosti
zraka, ki ga izvaja MOP – Agencija RS za okolje.
Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov, število
okoljskih con, polnilnice za električna vozila, dolžina kolesarskih
poti.

Kazalec za merilna mesta
na območju občine ali v njeni
bližini se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Dolžina stikov
konfliktnih območij –
območja stanovanj
(SS) in proizvodnih
dejavnosti (I)

Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah
planskih aktov občine ali države, v kolikor ti predvidevajo
spremembe namenske rabe zemljišč.

Kazalec se spremlja
ob predvidenih spremembah
in dopolnitvah občinskih
ali državnih planskih
dokumentov.

Določitev ustrezne
stopnje varstva pred
hrupom (SVPH) glede
na PNRP

Občina mora spremljati določila in spremembe Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zakonodaje, ki se nanaša
na določitev stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejšo
namensko rabo prostora, kot tudi določila in spremembe
zakonodaje, ki se nanaša na zavarovana območja narave in plan
prilagajati morebitnim spremembam .

1 x letno po sprejemu plana

Način urejanja
in odvajanja
komunalnih odpadnih
voda

Letna poročila izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Oskrbo s pitno vodo

Pristojne občinske službe: delež prebivalcev, ki nimajo nadzora
na kakovostjo pitne vode (lastna zajetja)

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Kakovost pitne vode

Letna poročila kakovosti pitne vode.
Preskušanje vzorcev v okviru notranjega nadzora upravljavca
omrežja.

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Vključenost
gospodinjstev
in pravnih oseb
v organiziran odvoz
odpadkov

Spremljanje količin zbranih odpadkov vrši javna komunalna služba
za ravnanje z odpadki na podlagi letnih poročil o prevzetih
in odloženih količinah odpadkov, kamor se štejejo tudi ločeno
zbrane frakcije.

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Ravnanje z odpadki

Število zbiralnic in zbirnih centrov na prebivalca: javna komunalna
Kazalec se spremlja 1 x letno
služba za ravnanje z odpadki.
po sprejemu plana.
Število (ne)saniranih nelegalnih odlagališč odpadkov: Izhodišče
za vzpostavitev ažurne občinske evidence je stanje po podatkih
Registra divjih odlagališč (Geopedia), v nadaljevanju pa za ažurnost
baze skrbi občina. V nadaljevanju lastna evidenca občine.

Poraba električne
energije za javno
razsvetljavo
na prebivalca občine

Spremljanje porabe vrši upravljavec javne razsvetljave skupaj
z občino, ki spremlja število prebivalcev.

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Neprijetne vonjave

Pristojne občinske službe: Število pomembnih virov vonjav in
njihova oddaljenost od stanovanjskih območij

Kazalec se spremlja 1 x letno
po sprejemu plana.

Zagotavljanje zdravega Pristojne občinske službe: delež zelenih površin, površine za
in kakovostnega
urbano vrtnarjenje, ter površin za šport in rekreacijo.
bivalnega okolja

Kazalec se spremlja
ob predvidenih spremembah
in dopolnitvah občinskih
ali državnih planskih
dokumentov.
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(3) Občina enkrat letno objavi rezultate spremljanja kazalcev okolja in poroča o izvedenih omilitvenih ukrepih.
(4) Občina sprejema pritožbe prebivalcev zaradi vplivov iz
okolja. Pritožbe se lahko podajo v času uradnih ur na sedežu
občine.«
16. člen
(1) V tretjem odstavku 131. člena se na koncu stavka pete
alineje briše pika in jo nadomesti z vejico.
(2) Za peto alinejo tretjega odstavka 131. člena, se doda
nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Prigorica Pr_8 (Uradni list RS, št. 2/13, 72/14).«
17. člen
V Prilogi 1 se izbriše določila za sledeče EUP:
(20) Prigorica
Oznaka EUP

Podrobna
namenska raba

Pr18

IG

Pr20

IG

Pr21

CU

Način
urejanja

Varovanje

Posebna merila
in pogoji

Karta
List št.

Pr_7

/

– Nemška vas pri Ribnici –
/
drevored med Nemško vasjo
in Prigorico
#21014/dediščina; kulturna
krajina

Pr_8

OPPN

– Nemška vas pri
Ribnici – drevored med
Nemško vasjo in Prigorico
#21014/dediščina; kulturna
krajina

Drevored ob glavni cesti
28
je treba dopolniti, v primeru
slabega stanja dreves
je potrebna nadomestna
saditev

Način
urejanja

Varovanje

Posebna merila in pogoji

Karta
List št.

/

20, 21

28

(22) Ribnica
Oznaka EUP

Podrobna
namenska raba

Ri099

IP

Ri_21
18. člen
V Prilogi 1 se doda določila za sledeče EUP:

(20) Prigorica
Oznaka EUP

Podrobna
namenska raba

Pr18

IG

Pr_7

Način
urejanja

Varovanje

Posebna merila in pogoji

Karta
List št.

/

– Nemška vas pri Ribnici –
drevored med Nemško vasjo
in Prigorico
#21014/dediščina; kulturna
krajina

Dopustna je postavitev
razstavnega paviljona.
Načrtovane ureditve
in gradnja so locirane
neposredno ob vplivnem
območju zadrževalnika
Prigorica (Poslovnik
za obratovanje in
vzdrževanje suhega
zadrževalnika Prigorica
iz marca 2011) in
evidentiranim poplavnim
dogodkom, zato je
potrebno v nadaljnjih
fazah načrtovanja izdelati
hidrološko – hidravlično
študijo, ki bo predvidela
eventuelne omilitvene
ukrepe in pridobiti mnenje
o vplivu gradnje na vodni
režim in stanje voda.

28

DRSV
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/

– Nemška vas pri Ribnici –
drevored med Nemško vasjo
in Prigorico
#21014/dediščina; kulturna
krajina
DRSV

Drevored ob glavni cesti
28
je treba dopolniti, v primeru
slabega stanja dreves
je potrebna nadomestna
saditev.
Dopustna je postavitev nove
hale v maksimalnih tlorisnih
gabaritih do 63 x 85 m,
višinsko poravnana z višino
sosednjega že zgrajenega
objekta.
Po meji z območjem EUP
Pr26 in Pr17 se uredi zelena
bariera (sklenjena zasaditev
drevnine).
Pri gradnji stavb je potrebno
upoštevati določila Uredbe
o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05, 34/08,
109/09 in 62/10),
ter tehnične smernice o
gradnji s področja hrupa.
Dopustna je postavitev
razstavnega paviljona.
Načrtovane ureditve
in gradnja so locirane
neposredno ob vplivnem
območju zadrževalnika
Prigorica (Poslovnik
za obratovanje in
vzdrževanje suhega
zadrževalnika Prigorica
iz marca 2011)
in evidentiranim poplavnim
dogodkom, zato je
potrebno v nadaljnjih
fazah načrtovanja izdelati
hidrološko - hidravlično
študijo, ki bo predvidela
eventuelne omilitvene
ukrepe in pridobiti mnenje
o vplivu gradnje na vodni
režim in stanje voda.

(22) Ribnica
Oznaka EUP

Podrobna
namenska raba

Način
urejanja

Ri099

IP, IG, CU

Ri_21

/

Ri197

CU

Ri_1

/

Varovanje

Posebna merila in pogoji

Karta
List št.

Pri gradnji stavb v enoti
20, 21
urejanja prostora z oznako
Ri099 je potrebno upoštevati
določila Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05, 34/08, 109/09
in 62/10), ter tehnične
smernice o gradnji
s področja hrupa.
– Ribnica – mestno jedro
#7833/spomenik

Posegi v tem delu
spomenika so dopustni
v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji
in s soglasjem pristojnega
zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
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19. člen
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine
Ribnica.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine
Ribnica.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-5/2016
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1865.

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95, 37/98) in
Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 70/95, 102/00) je Občinski
svet Občine Ribnica na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi cen storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih
izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
(v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike
na območju Občine Ribnica, ki so ali bodo uporabniki storitve
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0111 €/kg
brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1780 €/kg brez DDV.
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških
odpadkov znaša 0,1495 €/kg brez DDV.
4. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva naslednje:
– Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167.
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in
ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih
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odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči
vasi, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oziroma
0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so vključeni v
ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.
– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za
obračun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l
zabojnik.
– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od
minimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva
dejanski zabojnik.
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno
stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi
volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski.
Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in
embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz
področja upravljanja večstanovanjskih stavb. Minimalni obračunski volumen je 20 litrov na osebo.
– Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in
so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …) ter za stavbo,
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše
velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov
za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih
odpadkov.
– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor
pogostosti odvoza 0,5.
– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika
in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti
zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).
– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena,
kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen
MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez
namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

dnje:

5. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva nasle-

– najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih
osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki
storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med
enim in drugim praznjenjem,
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– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike,
– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za
mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za
preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov
za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih
odpadkov.
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo)
v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z
mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse
vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz
posamezne ločene frakcije.
6. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva
naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno
glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.
Odvoz se v obdobju 1. 11.–31. 3. izvaja enkrat na dva tedna,
v obdobju 1. 4.–31. 10. pa enkrat tedensko.
– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih
stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko
stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod
v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin
opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja
večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba
zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih
bioloških odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim
volumnom zabojnikov za biološke odpadke.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke
odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni,
je 80-litrski zabojnik.
7. člen
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika,
izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne
večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven,
a v neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem
obračunu.
8. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, prenehajo
veljati cene ravnanja z odpadki, ki veljajo od 1. 3. 2018.
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9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019.
Št. 354-0022/2019
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1866.

Sklep o cenah najemnine za grobove
na pokopališčih v Občini Ribnica

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95, 37/98) ter Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 56/96, 68/99, 102/00, 5/06) je Občinski svet
Občine Ribnica na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o cenah najemnine za grobove na pokopališčih
v Občini Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene najemnin za grobove na
pokopališčih v Občini Ribnica, ki jih upravlja Komunala Ribnica
d.o.o..
2. člen
Cene najemnin za grobove znašajo:
– za enojni grob 17,00 EUR brez DDV,
– za dvojni grob 30,55 EUR brez DDV,
– za trojni grob 42,50 EUR brez DDV,
– za žarni grob 15,00 EUR brez DDV.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. 1. 2020
dalje. Določila pa se prično uporabljati sočasno z dnem uporabe novih cen, določenih v isti višini, v občinah Sodražica in
Loški Potok.
Z dnem uporabe navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene, ki veljajo od 1. 3. 2011.
Št. 354-0020/2019
Ribnica, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1867.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu
Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO),
3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10
– ZUPJS in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
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programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 4. 6.
2019 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev
v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji
višini:
– Prva starostna skupina – jaslični
oddelek (1–3 let)

424,45 EUR

– Druga starostna skupina (3–6 let),
celodnevni program

312,39 EUR

– Prva starostna skupina (1–3 let),
poldnevi program

339,56 EUR

– Druga starostna skupina (3–6 let),
poldnevni program

249,91 EUR.

2. člen
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 19,26 EUR na
otroka oziroma 0,92 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka
je 0,92 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu,
ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.

5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost
za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo
odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka
odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v poletnih mesecih (junij, julij in
avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo
dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo
v višini 30 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila
staršev. Rezervacijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije, ki jo prejmejo pri pomočnici ravnatelja
v vrtcu ali svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani
vrtca. Vlogo za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih so
dolžni vložiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti
otroka iz vrtca.
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Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem
vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer
imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre
za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni,
vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije
v poletnih mesecih.
8. člen
Določilo iz 6. in 7. člena sklepa velja samo za starša, ki
imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij
ob Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino,
plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. Določilo iz 6. in 7. člena sklepa ne velja za starše, ki imajo skupaj
z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
in so otroci vključeni v vrtec, ki ima sedež izven Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici.
9. člen
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici zaračunava stroške
oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejanskimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z
ekonomsko ceno.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 7. 2019.
Št. 602-0003/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. junija 2019
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana

3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki
jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček«
za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z
odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
1868.

Odlok o taksi za obravnavanje pobud
za spremembe namenske rabe prostora
in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve
v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 7. in
16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel

ODLOK
o taksi za obravnavanje pobud za spremembe
namenske rabe prostora in nadomestilu
stroškov lokacijske preveritve
v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok določa:
– višino takse za obravnavanje pobud za spremembe
namenske rabe prostora;
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
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– način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE
NAMENSKE RABE PROSTORA
2. člen
(višina takse)
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem
podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe 200,00 evrov;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe
150,00 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska,
vodna) se taksa ne plača.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote
urejanja prostora.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(4) Plačila takse so oproščene pobude, ki se nanašajo na
ponovno opredelitev stavbnega zemljišča kot posamične poselitve ali razpršene gradnje kot je bila opredeljena v prostorskih
aktih občine do sprejetja izvedbenega dela OPN, ki je stopil v
veljavo 18. 5. 2013.
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čilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za
lokacijsko preveritev.
(2) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in
sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero,
rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa),
številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2018-6
Šmartno pri Litiji, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

ANKARAN

3. člen

1869.

(način plačila takse)
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču
občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi
plačilnimi instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in
z uporabo reference, določene za plačilo takse organa, ki je
pristojen za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana
oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od
zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje
zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse
v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog
mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno
osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino
takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa
za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če takse
v roku ne plača.
(4) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda
ne obravnava.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV
LOKACIJSKE PREVERITVE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list
RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran na 5. redni seji dne
11. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2019
1. člen
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka
o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 83/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

4. člen
(višina nadomestila stroškov)
(1) Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se določi v pavšalnem znesku 1.200,00 evrov
za podajo posamezne pobude investitorja.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske
preveritve.
5. člen
(način plačila nadomestila stroškov)
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o pla-

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2019

18.240.941,89

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.173.151,89

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

6.264.890,68

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.630.320,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

4.305.015,22

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

328.555,46
1.000,00
1.908.261,21
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710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

5.200,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

0,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

1.519.882,80
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

283.967,08

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

1.500,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

309.178,41

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

71.000,00

–780.200,36

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

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

44

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

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

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

441

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

122.800,00

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

122.800,00

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

0,00

741

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00

78

9.944.990,00

9.944.990,00

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
(786+787)

0,00

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00

75

282.467,08

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

–780.200,36

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

780.200,36

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.021.142,25

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

780.200,36

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

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)

410

SUBVENCIJE

106.567,20

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

805.499,84

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

436.221,10

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

11.639.429,96

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

11.639.429,96

786
787

3.650.099,62
607.175,86
97.469,26
2.773.437,36
0,00
172.017,14
3.447.645,59

2.099.357,45

–
«

2. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. SVT.039/2019
Ankaran, dne 11. junija 2019
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale
riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
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– ZIPRS1617 e 13/18) e dell'articolo 120 dello Statuto del
Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15)
il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 5a
seduta ordinaria, ha approvato il presente

DECRETO
dell’assestamento del bilancio
del Comune di Ancarano per il 2019
Articolo 1
Nel II paragrafo »QUOTA DEL LAVORO GENERALE DEL
BILANCIO E STRUTTURA DEL LAVORO SPECIFICO DEL
BILANCIO« del Decreto sul bilancio di previsione del Comune
di Ancarano per il 2019 (Gazzetta ufficiale della RS, 83/18),
l’articolo 3 viene modificato e recita:
»Articolo 3
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di
conto si determina nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)

18.240.941,89

ENTRATE CORRENTI (70+71)

8.173.151,89

70

ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)

6.264.890,68

700

IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI
UTILI

1.630.320,00

703

IMPOSTE PATRIMONIALI

4.305.015,22

704

IMPOSTE NAZIONALI SU BENI
E SERVIZI

706

ALTRE IMPOSTE

71

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)

1.908.261,21

710

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E RENDITE PATRIMONIALI

1.519.882,80

711

TASSE E ALTRI TRIBUTI

712

MULTE E ALTRE SANZIONI
PECUNIARIE

713

ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E
SERVIZI

309.178,41

714

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

71.000,00

72

ENTRATE DA CAPITALI
(720+721+722)

720

ENTRATE DALLA VENDITA
DI IMMOBILIZZAZIONI

0,00

721

ENTRATE DALLA VENDITA
DI SCORTE

0,00

722

ENTRATE DALLA VENDITA
DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

9.944.990,00

73

DONAZIONI RICEVUTE (730+731)

0,00

730

DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI

0,00

731

DONAZIONI RICEVUTE
DALL’ESTERO

0,00

74

ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ERARIALI (740+741)

122.800,00

740

TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI DELLA SPESA
PUBBLICA

122.800,00

328.555,46
1.000,00

3.000,00
5.200,00

9.944.990,00

741

FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO
DELLO STATO DAI FONDI
DEL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA

0,00

78

FONDI COMUNITARI PERCEPITI
(786+787)

0,00

786

ALTRI FONDI PERCEPITI
DAL BILANCIO DELL’UNIONE
EUROPEA

0,00

FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI EUROPEE

0,00

787

II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)

19.021.142,25

40

SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)

3.650.99,62

400

STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI
AI DIPENDENTI

607.175,86

401

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO

402

SPESE PER BENI E SERVIZI

403

PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO
NAZIONALE

409

RISERVE

41

TRASFERIMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)

410

SOVVENZIONI

106.567,20

411

TRASFERIMENTI A SINGOLI
E NUCLEI FAMILIARI

805.499,84

412

TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI
ED ENTI
NO PROFIT

436.221,10

97.469,26
2.773.437,36
0,00
172.017,14
3.447.645,59

413

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
IN AMBITO NAZIONALE

414

TRASFERIMENTI CORRENTI
ALL’ESTERO

42

SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI
(420)

11.639.429,96

420

ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI IMMOBILIZZAZIONI

11.639.429,96

43

TRASFERIMENTI A TITOLO
DI INVESTIMENTI (431+432)

431

TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI A PERSONE
GIURIDICHE E FISICHE

432

TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
AI FRUITORI DEL BILANCIO
III. AVANZO DI BILANCIO
(DISAVANZO) (I. – II.)

75

2.099.357,45
0,00

283.967,08

1.500,00
282.467,08
–780.200,36

IV. RESTITUZIONE CREDITI
CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE
DI CAPITALI (750+751+752)

0,00

750

RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI

0,00

751

ALIENAZIONE DI QUOTE
DI CAPITALI

0,00

752

RICAVI DERIVANTI DALLA
PRIVATIZZAZIONE

0,00
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V. CREDITI CONCESSI E AUMENTO
DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE
(440+441)

0,00

440

CREDITI CONCESSI

0,00

441

AUMENTO QUOTE IN CONTO
CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIARI

0,00

50

VII. INDEBITAMENTO (500)

0,00

500

INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE

0,00

55

VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO
(550)

0,00

550

RESTITUZIONE DEL DEBITO
NAZIONALE

0,00

IX. INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI SUI CONTI
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

–780.200,36

X. INDEBITAMENTO NETTO
(VII.–VIII.)

0,00

XI. FINANZIAMENTO NETTO
(VI.+X.-IX.)

780.200,36

SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA
FINE DELL’ANNO PRECEDENTE

780.200,36

– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO
FINANZIARIO DELL’ANNO
PRECEDENTE

–
«

Articolo 2
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che si modificano con il presente assestamento sono allegati e
parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito
internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che non si modificano con il presente assestamento rimangono
in vigore.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. SVT.039/2019
Ancarano, 11 giugno 2019
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik

BOVEC
1870.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah

Stran

4569

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet
Občine Bovec na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2019

0,00

VI. DIFFERENZA TRA CREDITI
RESTITUITI E CONCESSI;
VARIAZIONE DELLE QUOTE
IN CONTO CAPITALE (IV.–V.)
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1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 20/19 dne 29. 3. 2019) se spremeni 2. člen in se
glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKOV
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

6.517.526,64
3.630.083,00
2.665.378,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

326.775,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

637.830,00

706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

100,00
825.502,80
579.104,30
7.950,00
17.800,00
126.200,00
94.448,50
646.553,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

143.453,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV

503.100,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –
ZA STRUKTURNO POLITIKO

50.000,00
50.000,00
1.338.295,73
1.110.824,50
227.471,23
27.092,11
27.092,11

Stran
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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

8.073.991,03
1.865.899,23

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

709.263,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

709.263,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

448.197,21

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

71.418,43

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

1.320.796,09

XI.

NETO FINANCIRANJE

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

10.500,00

XII.

409 REZERVE

14.987,50

STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

2.015.553,67
60.851,43
594.442,31

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.051.624,13
140.914,00

431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.

19.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

121.914,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.) –1.556.464,39

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

133.507,27

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

133.507,27

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)

–1.008.962,74
413.994,38
–1.556.464,39
1.008.962,75

Št. 410-02/2018-3
Bovec, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1.208.957,56
4.051.624,13

V.

295.268,62

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

151.302,37

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

295.268,62

133.507,27

1871.

Odlok o dopolnitvi Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka v Občini
Bovec

Na podlagi petega odstavka 216. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
ter 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06,
89/10 in 75/17) na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka v Občini Bovec
1. člen
Dopolni se 3. člen Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v
Občini Bovec (Uradni list RS, št. 42/09) tako, da se glasi:
Program opremljanja se sprejme za celotno Občino Bovec, obračunska območja pa so posamezna strnjena naselja.
Meja obračunskih območij je povzeta iz OPN Bovec. Poseben
program opremljanja stavbnih zemljišč se lahko sprejme z
odlokom za območja, ki se jih ureja z Občinskim podrobnim
prostorskim načrtom.
Obračunska območja v Občini Bovec so določena glede
na delež parcele in neto tlorisne površine objekta, in sicer:
I. območje: naselje Bovec
II. območje: naselja Srpenica, Žaga, Log Čezsoški, Čezsoča, Plužna, Kal Koritnica, Soča, Na Logu - Trenta, Log pod
Mangartom, Strmec in Vodenca
III. območje: Bavšica, Lepena in ostala območja razpršene poselitve in razpršene gradnje Občine Bovec.
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Št.

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

IVANČNA GORICA
1872.

Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

Na podlagi 29. 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, 76/16 – odl. US, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), prvega odstavka 18. člena Odloka
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 4/11 in 54/11)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
6. redni seji dne 20. junija 2019 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija
in Šmartno pri Litiji«
I.
Na podlagi izjave o izstopu se ugotovi izstop Občine
Ivančna Gorica iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« z dnem 31. 12. 2019.

I.
70

22.342.058

DAVČNI PRIHODKI

19.650.192

700 Davki na dohodek in dobiček

16.661.192

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.811.024

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73
74

22.000
110.000
85.000

714 Drugi nedavčni prihodki

663.842

KAPITALSKI PRIHODKI

575.340

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

22.340

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

553.000

PREJETE DONACIJE

600

730 Prejete donacije iz domačih virov

600

TRANSFERNI PRIHODKI

1.974.941

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.215.374

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav
78

409.000
2.691.866

712 Globe in druge denarne kazni

72

2.580.000

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

759.567
55.000
55.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

7.783.902

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.765.020

KAMNIK

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in
20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 19. 6.
2019 sprejel

24.947.939

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve
71

v€
Proračun
leta 2019

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

703 Davki na premoženje

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1873.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2010
Ivančna Gorica, dne 20. junija 2019

4571

Stran

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2019

2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2009
Bovec, dne 13. junija 2019

39 / 21. 6. 2019 /

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

28.002.079

286.310
4.357.846
14.000
1.360.726
11.379.293
163.500

Stran

42
43

4572 /

Št.

39 / 21. 6. 2019
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411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

6.073.581

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

1.050.812

413 Drugi tekoči domači transferi

4.091.400

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.047.134

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.047.134

INVESTICIJSKI TRANSFERI

791.750

431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki

316.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

475.250

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

75

–3.054.140

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

88.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

88.000

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

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

–88.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

387.040

55

ODPLAČILA DOLGA

387.040

550 Odplačila domačega dolga

387.040

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

–3.529.180

IX.

2. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu pete alineje pika
spremeni v vejico in doda se šesta alineja, ki se glasi:
»– sklad za športne objekte v občini Kamnik, ustanovljen
na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik.«
V 9. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»V sklad za športne objekte v Občini Kamnik se izloči
368.626 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 410-0055/2018
Kamnik, dne 19. junija 2019

V.

VI.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–387.040

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

3.054.140

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.529.180

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

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

LJUBLJANA
1874.

Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17
in 1/19 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 17. 6. 2019
sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju pediatrije in splošne/družinske medicine v Mestni
občini Ljubljana.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdra-
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vstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in
za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana
določajo naslednje vrste in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– pediatrija v predvidenem obsegu 1,00 programa in
– splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu
1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka
opravljanja programov zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen
Koncesiji za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju pediatrije in splošne/družinske medicine se podelita na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na
spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu
s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo
določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti
enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske
dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila,
določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in
izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne
dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem
ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja
koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, katerega
ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli
koncesijo.
7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med
koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne
pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora
na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent,
poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša
na opravljanje koncesijske dejavnosti.
9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost.

Št.
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Stran

4573

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1700-7/2019-9
Ljubljana, dne 17. junija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1875.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtca Kolezija

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 5. seji 17. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Kolezija (Uradni list RS, št. 39/08, 89/09 in 78/15) se
v prvem odstavku 4. člena prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22,
Koseskega ulica 17 in Mencingerjeva ulica 19, Ljubljana,«.
Črta se druga alineja.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Kolezija,
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Murgle,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih
delavcev vrtca.«.
3. člen
Skladno z določili tega sklepa delavci vrtca izvolijo v svet
vrtca enega dodatnega predstavnika iz Enote Kolezija namesto
predstavnika, ki je bil izvoljen iz Enote Mencingerjeva, v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, razen član sveta, ki je bil izvoljen iz Enote
Mencingerjeva in mu mandat preneha z dnem izvolitve dodatnega predstavnika iz Enote Kolezija iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta, ki bo izvoljen v skladu z določilom iz prvega odstavka tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta vrtca.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-45
Ljubljana, dne 17. junija 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Stran

4574 /

Št.
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NOVA GORICA

1876.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. junija 2019 sprejel
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(4) Pogoj za pridobitev sredstev: je registracija dejavnosti
socialnega podjetja s področja predelave in trženja kmetijskih
proizvodov.
(5) Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-5/2015-26
Nova Gorica, dne 20. junija 2019

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za
programsko obdobje 2015–2020
1. člen
V Odloku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 70/15 in 27/17) se v tabeli
iz 5. člena med pomoči De minimis v drugi stolpec na koncu
besedila dodata naslednja ukrepa:
»UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški najemnine za socialna podjetja«
2. člen
Za 23. členom se dodata nova 23.a in 23.b člen, ki se
glasita:
»23.a člen
UKREP 10: Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški
prevoza pitne vode
(1) Cilj ukrepa je ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda
stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja.
(2) Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih, kjer ni
možnosti priključitve na javni vodovod.
(3) Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka,
vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključitev na
javni vodovod.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezno registrirana dejavnost kmetijskih gospodarstev na naslovu, na katerem ni možnosti priključitve na javni
vodovod;
– prevoznik je organizacija, pooblaščena za prevoz pitne
vode v skladu z vsakokrat veljavnim odlokom, ki ureja prevoze
pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.
(5) Intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov za
največ 10 prevozov letno.
23.b člen
UKREP 11: Pokrivanje drugih operativnih stroškov
– stroški najemnine za socialna podjetja
(1) Cilj ukrepa je spodbujati razvoj socialnega podjetništva
s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Upravičeni stroški: stroški najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča za socialna podjetja, ki se ukvarjajo
s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci: kot so določeni v 8. členu tega odloka,
vendar izključno socialna podjetja s področja predelave in
trženja kmetijskih proizvodov.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

PIRAN
1877.

Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto
2018

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Piran za leto 2018,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji
dne 13. junija 2019.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 17. člena Statuta
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni
seji dne 13. junija 2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Piran za leto 2018
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Piran za
leto 2018.
2.
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto

Opis

Znesek v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
I.

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

27.452.028,93

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

21.664.891,09

Uradni list Republike Slovenije

Št.

70

DAVČNI PRIHODKI

16.453.948,90

700

Davki na dohodek in dobiček

8.745.678,00

703

Davki na premoženje

4.921.467,30

704

Domači davki na blago in storitve

2.739.902,97

706

Drugi davki in prispevki

46.900,63

71

NEDAVČNI PRIHODKI

5.210.942,19

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

3.313.336,42

711

Takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

1.534.531,46

72

KAPITALSKI PRIHODKI

4.489.720,73

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

73

PREJETE DONACIJE

200,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

200,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

741

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

II.

ODHODKI (40+41+42+43)

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

V.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (441)

37.202,06

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

37.202,06

Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

37.202,06

44

441
VI.

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

17.784,29

26.353.914,70

TEKOČI ODHODKI

5.329.295,54

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.801.956,56

401

Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

291.872,82

402

Izdatki za blago in storitve

2.880.862,87

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

4.019.713,52

412

Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

2.001.794,28

413

Drugi tekoči domači transferi

4.749.918,28

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

9.090.866,28

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

9.090.866,28

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

234.402,86

Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

206.943,39

44.603,29
310.000,00
11.492.406,63
720.980,55

441.346,25

0,00

–37.202,06

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

995.833,24

55

ODPLAČILA DOLGA

995.833,24

550

Odplačila domačega dolga

995.833,24

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

65.078,93

IX.

994.599,15

302.617,96

1.098.114,23

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

15.530,10

1.297.217,11

4575

IV.

313.647,31

4.471.936,44

Stran

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

33.896,90

40

432

III.
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X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

XII.

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

0,00

–995.833,24
–1.098.114,23

3.616.875,81

Stanje sredstev na računih dne 31. december 2018 znaša
3.681.954,74 EUR in se prenaša v proračun za leto 2019.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do
ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2018 se objavi na spletnih straneh
Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je
tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3.
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2018, ki izkazuje:
Opis

Znesek v €

Prenos sredstev iz leta 2017

180.392,17

Prihodke v višini

310.000,00

Odhodke v višini

231.241,10

Stanje sredstev na dan 31. 12. 2018

259.151,07

Sredstva v višini 259.151,07 EUR se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2019.

Stran

4576 /

Št.

39 / 21. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije

4.
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

2.739.902,97

711

CONTO CONSUNTIVO
DEL BILANCIO
di previsione del Comune di Pirano
per l’anno 2018

2.
La parte generale di bilancio, composta dal Conto delle
entrate e delle spese, dal Conto dei crediti finanziari e investimenti e dal Conto finanziario, a livello dei sottogruppi di voci, è
articolata come segue:
Importo
in EUR

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
ENTRATE (70+71+72+73+74)

27.452.028,93

ENTRATE CORRENTI (70+71)

21.664.891,09

ENTRATE TRIBUTARIE

16.453.948,90

700 Imposte sul reddito e sugli utili

8.745.678,00

33.896,90
313.647,31
15.530,10

72

4.489.720,73

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DONAZIONI

730 Donazioni da fonti nazionali
74

TRASFERIMENTI

17.784,29
4.471.936,44
200,00
200,00
1.297.217,11

740 TRASFERIMENTI DA ALTRE
ISTITUZIONI FINANZIARIE
PUBBLICHE

994.599,15

741 Fondi trasferiti dal bilancio dello
Stato, derivanti dal bilancio
dell’Unione europea e da altri
Stati

302.617,96

II

SPESE (40+41+42+43)
40

SPESE CORRENTI

400 Salari, stipendi e altre retribuzioni
ai dipendenti
401 Contributi previdenziali
e assistenziali a carico dei datori
di lavoro
402 Spese per beni e servizi

1.
È approvato il Conto consuntivo del Bilancio di previsione
del Comune di Pirano per l’anno 2018.

3.313.336,42

1.534.531,46

73

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

5.210.942,19

714 Altre entrate extra tributarie

722 Ricavi dalla vendita di terreni
e di immobilizzazioni immateriali

N. 410-2/2017
Pirano, 19 giugno 2019

46.900,63

713 Ricavi dalla vendita di beni
e servizi

720 Ricavi dalla vendita
di immobilizzazioni materiali

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 7ª seduta ordinaria del 13 giugno 2019.

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 98
della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 Testo Consolidato Ufficiale 4 e
successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune
di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn.
5/14 Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 7ª seduta
ordinaria del 13 giugno 2019 approva il seguente

Tasse e contribuzioni

712 Ammende ed altre pene
pecuniarie

PROMULGA IL SEGUENTE
CONTO CONSUNTIVO
del Bilancio di previsione del Comune di Pirano
per l’anno 2018,

Descrizione

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

710 Partecipazione agli utili e ricavi
patrimoniali

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 –ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del
Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/2014 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

70

704 Imposte nazionali su beni
e servizi
71

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković

I

4.921.467,30

706 Altre imposte

Št. 410-2/2017
Piran, dne 13. junija 2019

Voce

703 Imposte sul patrimonio

403 Interessi passivi sulla piazza
nazionale
409 Riserve
41

TRASFERIMENTI CORRENTI

410 Sovvenzioni
411

Trasferimenti a favore di persone
singole e nuclei familiari

26.353.914,70
5.329.295,54
1.801.956,56

291.872,82
2.880.862,87
44.603,29
310.000,00
11.492.406,63
720.980,55
4.019.713,52

412 Trasferimenti a organizzazioni
e istituzioni non profit

2.001.794,28

413 Altri trasferimenti correnti
nazionali

4.749.918,28

42

9.090.866,28

SPESE D'INVESTIMENTO

420 Acquisto e costruzione di
immobilizzazioni materiali
43

TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

9.090.866,28
441.346,25

Uradni list Republike Slovenije

Št.

431 Trasferimenti di investimento
a favore di persone fisiche
e giuridiche non fruitori di bilancio

234.402,86

432 Trasferimenti di investimento
a favore di fruitori di bilancio

206.943,39

ECCEDENZA DI BILANCIO
(DISAVANZO DI BILANCIO)
(I.-II.)

1.098.114,23

III

B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI
E DEGLI INVESTIMENTI
IV

RESTITUZIONE DEI CREDITI
EROGATI E CESSIONE
DI QUOTE DI CAPITALE

V

44

CREDITI EROGATI E AUMENTO
DELLE QUOTE DI CAPITALE
(441)

37.202,06

CREDITI EROGATI E AUMENTO
DELLE QUOTE DI CAPITALE

37.202,06

441 Aumento quote capitale e
investimenti
VI

0,00

CREDITI RICEVUTI DIMINUITI
DEI CREDITI EROGATI
E MODIFICA DELLE QUOTE
DI CAPITALE (IV.-V.)

–37.202,06

INDEBITAMENTO

VIII

RESTITUZIONE DEL DEBITO
(550)

995.833,24

RESTITUZIONE DEL DEBITO

995.833,24

IX

MODIFICA DELL'AMMONTARE
DEI FONDI SUI CONTI
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

4577

Descrizione
Importo in EUR
Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2017
180.392,17
Entrate
310.000,00
Uscite
231.241,10
Situazione dei fondi al 31/12/2018
259.151,07
I fondi nell'importo di 259.151,07 EUR vengono trasferiti
in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di
Pirano per il 2019.
4.
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune
di Pirano per l’anno 2018 entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2017
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

1878.

VII

550 Restituzione del debito nazionale

Stran

37.202,06

C. CONTO FINANZIARIO

55
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0,00

995.833,24

65.078,93

X

INDEBITAMENTO NETTO
(VII.-VIII.)

–995.833,24

XI

FINANZIAMENTO NETTO
(VI. +X.-IX.)

–1.098.114,23

XII

SALDO DI CASSA AL 31/12
DELL'ANNO PRECEDENTE

3.616.875,81

Il saldo dei fondi sui conti al 31/12/2018 ammonta a
3.681.954,74 EUR e si trasferisce all'esercizio finanziario 2019.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché
la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2018 sono
pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in conto
delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli
investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la
previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle
uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare
sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le
altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione
del piano dei programmi di sviluppo.
3.
Si approva il risultato ovvero la situazione del FONDO
DI RISERVA DEL BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno
2018, come segue:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju
najemnin poslovnih prostorov v lasti
Občine Piran v mestnem jedru Pirana,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji
dne 13. junija 2019.
Št. 3528-0010/2019
Piran, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 17. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo,
35/17, 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne
13. junija 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju
najemnin poslovnih prostorov v lasti
Občine Piran v mestnem jedru Pirana
1. člen
Odlok o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti
Občine Piran v mestnem jedru Pirana (Uradni list RS, št. 34/19)
se v 2. členu spremeni tako, da se v prvem odstavku določena
številka 75 spremeni in nadomesti s številko 25.

Stran

4578 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
PODČETRTEK

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3528-0010/2019
Piran, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto
del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

PROMULGA IL SEGUENTE
DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto sulla
riduzione del canone di locazione per i locali
commerciali di proprietà del Comune di Pirano,
siti nel centro storico di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 7ª seduta ordinaria del 13 giugno 2019.

1879.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4 in 14/13) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 54/10, 17/16 in 32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019
(Uradni list RS, št. 08/19) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
A.

I.
70

71

Art. 1
Il Decreto sulla riduzione dei canoni di locazione per i
locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel
centro storico di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 34/19) all’art. 2, comma uno, è modificato come
segue: il numero “75” ivi stabilito è sostituito dal numero “25”.
Art. 2
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 3528-0010/2019
Pirano, 13 giugno 2019
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.095.691

DAVČNI PRIHODKI

3.370.671

700 Davki na dohodek in dobiček

2.455.801

703 Davki na premoženje

302.900

704 Domači davki na blago in storitve

611.970
–

NEDAVČNI PRIHODKI

725.020

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

545.400

711 Takse in pristojbine

3.500

712 Denarne kazni

8.500

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

–
167.620
7.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
73

Proračun
leta 2019
6.022.973

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

V EUR

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

706 Drugi davki

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 62,
comma 3, della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e
dei Comuni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
nn. 11/18, 79/18) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo
Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 7ª seduta ordinaria
dd. 13 giugno 2019 approva il seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto sulla
riduzione dei canoni di locazione per i locali
commerciali di proprietà del Comune di Pirano,
siti nel centro storico di Pirano

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

N. 3528-0010/2019
Pirano, 19 giugno 2019
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2019

PREJETE DONACIJE

7.000
–

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.920.282

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.920.282

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.112.978

40

TEKOČI ODHODKI

1.468.619

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

202.515

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

31.185

Uradni list Republike Slovenije
402 Izdatki za blago in storitve

41

43

1.163.909

403 Plačila domačih obresti

16.010

409 Rezerve

55.000

TEKOČI TRANSFERI

1.758.499

410 Subvencije

42

Št.

18.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

999.450

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

139.809

413 Drugi tekoči domači transferi

601.240

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.798.360

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.798.360

Stran
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Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Podčetrtek

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je
Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 13. 6.
2019 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Občini Podčetrtek
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Podčetrtek zaračuna
investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma
pobudnik Občina Podčetrtek.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

87.500

430 Investicijski transferi

87.500

(višina plačila nadomestila stroškov)

–90.005

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1.000 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev 2.000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 EUR.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

–

V.

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

VI.

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

–

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)

–

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

2. člen

3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

165.915

55

1880.
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(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za
lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti občinske
uprave Občine Podčetrtek.
(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od
vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila stroškov.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

165.915
–255.920
255.920

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 032-0005/2019-4
Podčetrtek, dne 14. junija 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

(postopek in sprejem lokacijske preveritve)
(1) Občina na podlagi 131. člena vodi postopek lokacijske
preveritve.
(2) Pristojnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacijske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Podčetrtek.
(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne
zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote
nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2019-6
Podčetrtek, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

Stran
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Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi za k.o. Ema

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel naslednji

SKLEP
1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 478/2, površine 114 m2,
k.o. 1218 – EMA.
2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2019-11
Podčetrtek, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

1882.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi za k.o. Sodna vas

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na
6. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel naslednji

SKLEP
1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni
rabi na nepremičnini, parc. št. 4791/9, površine 374 m2, k.o.
1218 – Sodna vas.
2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2019-12
Podčetrtek, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja
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VLADA
1883.

Uredba o določitvi lestvic katastrskega
dohodka, pavšalne ocene dohodka
na čebelji panj in območij posebnih režimov
za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi
za obdobje 2020–2022

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi lestvic katastrskega dohodka,
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj
in območij posebnih režimov za kmetovanje
in gospodarjenje z gozdovi za obdobje
2020–2022

Št.
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hodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka
glede na boniteto zemljišča.
(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča
je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča
sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih
posebnih režimov)
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča
po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni
v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj)
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v
Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.

1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in odstotke zmanjšanja
katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe
zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in
gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022.
2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)
(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar
kmetijskega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na
rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek
gozdnega zemljišča se določi kot seštevek katastrskega do-

KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-15/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-1611-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

Stran
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PRILOGA 1
Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2020–2022

Boniteta

0–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100

Kmetijsko zemljišče brez
evidentirane podrobnejše
dejanske rabe, trajne rastline na
njivskih površinah, matičnjak,
plantaža gozdnega drevja

17,26
43,16
69,05
82,00
86,31
90,63
94,95
99,26
103,58
107,89

v EUR/ha
Vinograd

213,61
226,97
238,98
249,66
259,01
267,02
275,03
281,70
287,04
291,05

Hmeljišče

460,19
488,95
514,84
537,85
557,98
575,24
592,50
606,88
618,38
627,01

Intenzivni
sadovnjak,
ostali trajni
nasadi

Oljčnik

846,79
899,71
947,35
989,69
1.026,73
1.058,49
1.090,24
1.116,70
1.137,87
1.153,75

129,22
137,29
144,56
151,02
156,68
161,52
166,37
170,41
173,64
176,06

Pri določitvi lestvice katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2020–2022 se
je upoštevalo:
– povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za kmetijstvo za leta 2013–2017,
zmanjšan za normirane stroške (90 % tržnega prihodka), porazdeljen po vrstah dejanske
rabe kmetijskih zemljišč
Kmetijsko zemljišče brez evidentirane
podrobnejše dejanske rabe, trajne
Vinograd Hmeljišče
rastline na njivskih površinah, matičnjak,
plantaža gozdnega drevja
51,67
4,78
1,12

v mio. EUR

Intenzivni
sadovnjak, ostali
trajni nasadi
4,93

Oljčnik
0,73

– površine kmetijskih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2019,
po vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča

Boniteta

0–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
SKUPAJ

Kmetijsko zemljišče brez
evidentirane podrobnejše
dejanske rabe, trajne rastline
na njivskih površinah,
matičnjak, plantaža gozdnega
drevja

12.592,63
49.941,96
104.022,16
124.505,33
155.763,58
99.995,22
69.349,81
21.169,71
7.113,29
321,78
644.775,47

v ha

Vinograd

35,3
342,9
1.393,1
2.322,5
4.339,2
5.069,7
3.291,3
1.035,2
368,7
0,1
18.198,0

Hmeljišče

0,34
3,02
22,18
25,81
81,04
100,45
349,91
437,80
449,13
384,86
1854,55

Intenzivni
sadovnjak, ostali
trajni nasadi

Oljčnik

6,64
11,48
91,21
38,90
306,03 190,32
665,83 203,80
1307,96 453,12
1156,68 1015,61
664,78 306,86
340,67
44,55
147,72
29,97
49,65
0,00
4737,18 2294,61
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– faktorje korekcije katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe glede na boniteto
zemljišča

Boniteta
1–10

Kmetijsko zemljišče brez
evidentirane podrobnejše
dejanske rabe, trajne rastline na
njivskih površinah, matičnjak,
plantaža gozdnega drevja
0,2

Vinograd

Hmeljišče

Intenzivni
sadovnjak,
ostali trajni
nasadi

Oljčnik

0,8

0,8

0,8

0,8

11–20

0,5

0,85

0,85

0,85

0,85

21–30

0,8

0,895

0,895

0,895

0,895

31–40

0,95

0,935

0,935

0,935

0,935

41–50

1

0,97

0,97

0,97

0,97

51–60

1,05

1

1

1

1

61–70

1,1

1,03

1,03

1,03

1,03

71–80

1,15

1,055

1,055

1,055

1,055

81–90

1,2

1,075

1,075

1,075

1,075

91–100

1,25

1,09

1,09

1,09

1,09

Stran
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PRILOGA 2
Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2020–2022
Lestvica katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient
Rastiščni
koeficient

KD EUR/ha
0,25

1

7,50

2–3

14,99

4–5

21,24

6–7

24,98

8–9

28,73

10–11

34,98

12–13

42,47

14–15

49,97

16–17

Lestvica katastrskega dohodka glede na boniteto
Boniteta

KD EUR/ha

6,29
15,10
21,39
25,17
28,94
35,24
50,34
62,92
75,50
100,67

1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100

Pri določitvi lestvic katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2020–2022 se je
upoštevalo:
–
–

povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za gozdarstvo za leta 2013–2017,
zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini
45,83 milijonov eurov in
površine gozdnih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2016
– 1.190.153,27 hektara, in faktorje korekcije katastrskega dohodka:


glede na rastiščni koeficient
Rastiščni
koeficient
1
2–3
4–5
6–7
8–9

Površina v ha
187.133,29
38.357,42
187.348,51
236.419,44
273.146,55

Faktorji
korekcije
0,01
0,3
0,6
0,85
1
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10–11
12–13
14–15
16–17


254.881,42
466,96
3.913,87
8.410,12
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1,15
1,4
1,7
2

glede na boniteto
Boniteta

1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100

Površina v ha
65.494
394.652
529.400
173.337
21.461
4.262
1.198
296
52
0

Faktorji
korekcije
0,25
0,60
0,85
1,00
1,15
1,40
2,00
2,50
3,00
4,00

Stran
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PRILOGA 3
Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter odstotki
zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij za obdobje 2020–2022
1. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi
Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so:
–
najožja vodovarstvena območja, razen na kraškem območju, namenjena za varstvo
vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade
Republike Slovenije, ki urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO,
–
najožja vodovarstvena območja na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih
virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade
Republike Slovenije, ki urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO-K,
–
gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja,
G-REZERVAT,
–
varovalni gozdovi, za katere je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek,
G-VAR-MP,
–
varovalni gozdovi, za katere v gozdnogospodarskih načrtih ni možnega poseka,
G-VAR-NP,
–
gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
G-ZAPRT.
2. Upoštevanje odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj
območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi
Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka se upoštevajo na delež parcele, ki ga pokriva
posamezno območje posebnega režima. Za območje parcele, na katerem se prekriva več
posebnih režimov, se upošteva odstotek zmanjšanja katastrskega dohodka režima z
največjim odstotkom zmanjšanja.
3. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Kmetijsko zemljišče brez
evidentirane podrobnejše
dejanske rabe
Hmeljišče
Trajne rastline na njivskih
površinah
Vinograd
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Oljčnik
Ostali trajni nasadi
Plantaža gozdnega drevja
Gozd

Območja posebnih režimov
GG-VARG-VARREZERVAT
MP
NP

v%

VVO

VVO
-K

GZAPRT

40
70

40
70

0
0

0
0

0
0

0
0

70
5
40
5
5
5
0
0

70
100
40
50
50
100
0
0

0
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
75

0
0
0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
75
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PRILOGA 4
Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2020–2022 znaša 16,64 eura na
čebelji panj.
Pri določitvi pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za obdobje 2020–2022 se je
upoštevalo:
–

povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za kmetijstvo za leta 2013–2017,
zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 3,21 milijona eurov in

–

število čebeljih panjev, evidentiranih pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, ki na dan
15. aprila 2019 znaša 193.039 čebeljih panjev.

Stran

4588 /
1884.
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Uredba o določitvi bistvenih storitev
in podrobnejši metodologiji za določitev
izvajalcev bistvenih storitev

Na podlagi prvega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 7. člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS,
št. 30/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
(3) Na področju prometa iz prvega odstavka tega člena
so naslednja podpodročja:
– zračni promet,
– železniški promet,
– vodni promet,
– cestni promet.
5. člen

UREDBO
o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši
metodologiji za določitev izvajalcev
bistvenih storitev

Seznam bistvenih storitev po področjih in podpodročjih
iz prejšnjega člena je določen v Prilogi, ki je sestavni del te
uredbe.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV IBS

1. člen

6. člen

(vsebina)
Ta uredba določa tiste storitve iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem
besedilu: SKD), ki se za potrebe izvajanja Zakona o informacijski
varnosti (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZInfV)
štejejo za bistvene, in metodologijo za določitev izvajalcev bistvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: IBS), vključno z vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov.
2. člen
(Banka Slovenije)
(1) Ta uredba se ne uporablja za storitve, katerih zagotavljanje je odvisno od informacijskih sistemov, ki jih upravlja
Evropski sistem centralnih bank.
(2) Ta uredba se ne uporablja za storitve, katerih zagotavljanje je odvisno od informacijskih sistemov v upravljanju
Banke Slovenije, ki jih nadzira Evropski sistem centralnih bank.
3. člen
(uporabljeni izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo za potrebe te uredbe
naslednji pomen:
– negativni vpliv na finančno stabilnost države je negativni
vpliv zaradi nedelovanja plačilnega prometa ali pomanjkanja
gotovine ali spremembe rasti BDP kot posledice incidenta, pri
tem nedelovanje plačilnega prometa ali pomanjkanje gotovine
traja vsaj ves poslovni dan;
– uporabnik ali uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja posamezno
bistveno storitev neposredno, posredno ali s posredovanjem
oziroma je odvisna od nje.
II. DOLOČITEV BISTVENIH STORITEV
4. člen
(področja in podpodročja, na katerih se izvajajo
bistvene storitve)
(1) Področja, na katerih se izvajajo bistvene storitve, so:
1. energija,
2. digitalna infrastruktura,
3. oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
4. zdravstvo,
5. promet,
6. bančništvo,
7. infrastruktura finančnega trga,
8. preskrba s hrano in
9. varstvo okolja.
(2) Na področju energije iz prejšnjega odstavka so naslednja podpodročja:
– elektrika,
– nafta,
– plin.

(določitev bistvenih storitev)

(metodologija)
(1) Pri določitvi IBS se upošteva:
– ali subjekt zagotavlja bistveno storitev s seznama v
Prilogi,
– ali je zagotavljanje te bistvene storitve odvisno od omrežij in informacijskih sistemov in
– ali bi incident imel pomemben negativen vpliv na zagotavljanje te storitve.
(2) Pri določitvi, ali bi incident imel pomemben negativen
vpliv iz prejšnjega odstavka, se upoštevajo vsaj trije medpodročni dejavniki in hkrati še vsaj dva področna dejavnika. Če
ta uredba določa, da je posamezni področni dejavnik obvezen,
mora biti ta upoštevan.
(3) Pred določitvijo IBS s področja bančništva je potrebno predhodno soglasje Banke Slovenije, če je zagotavljanje
teh storitev odvisno od njenih informacijskih sistemov, ki niso
informacijski sistemi iz prvega ali drugega odstavka 2. člena te
uredbe in jih Banka Slovenije uporablja za izvajanje svojih nalog po zakonu, ki ureja Banko Slovenije, oziroma drugih predpisih, Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske
centralne banke (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 230) in
predpisih Evropske unije.
1. Medpodročni dejavniki
7. člen
(medpodročni dejavniki)
(1) Medpodročni dejavniki iz drugega odstavka prejšnjega
člena so izpolnjeni, če:
1. je število uporabnikov, ki so odvisni od posamezne
bistvene storitve subjekta enako ali večje, kot je to opredeljeno
pri področnih dejavnikih glede števila uporabnikov, ki bi jih prizadela motnja pri zagotavljanju te bistvene storitve;
2. so od posamezne bistvene storitve odvisne storitve
drugih področij ali podpodročij iz 4. člena te uredbe;
3. sta stopnja in trajanje vpliva, ki bi ga incidenti lahko imeli na gospodarske in družbene dejavnosti ali na javno
varnost, glede trajanja vpliva enaka ali presegata vrednosti
področnih dejavnikov posamezne bistvene storitve in je hkrati
podana velika ali srednja stopnja vpliva, kot je opredeljena v
drugem odstavku tega člena;
4. je tržni delež posameznega subjekta, ki zagotavlja
bistveno storitev, na trgu, ki se nanaša na posamezno bistveno storitev, 25 odstotkov ali več, pri čemer je trg geografsko
opredeljen pri področnih dejavnikih z vplivnim območjem, ki bi
ga motnja pri zagotavljanju te bistvene storitve lahko prizadela;
5. geografska razširjenost območja, ki bi ga incident lahko
prizadel, zajema območje z več kot 100.000 prebivalci oziroma
gre za območje, enako ali večje, kot je to za posamezno bistveno storitev opredeljeno pri področnih dejavnikih;
6. pomen subjekta za ohranitev zadostne ravni bistvene
storitve, ob upoštevanju razpoložljivosti alternativnih načinov
za zagotavljanje storitve, upošteva pragove, ki so določeni za
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posamezno bistveno storitev v Prilogi te uredbe po področjih
oziroma podpodročjih iz 4. člena te uredbe.
(2) Stopnja vpliva iz prejšnjega odstavka je:
– velika, če obstaja možnost nastanka smrtnih žrtev, ponesrečenih ljudi ali trajnega poslabšanja zdravstvenega stanja
ljudi zaradi incidenta,
– srednja, če obstaja možnost nastanka gospodarske
škode ali izpada dohodka, ki znaša več kot 1.000.000 eurov
na dan oziroma možnost negativnega vpliva na finančno stabilnost države,
– majhna, če obstaja možnost nastanka gospodarske
škode ali izpada dohodka, ki znaša do 1.000.000 eurov na dan.
2. Področni dejavniki
8. člen
(področni dejavniki)
Pri določitvi IBS se za posamezno bistveno storitev iz
Priloge te uredbe po področjih oziroma podpodročjih iz 4. člena
te uredbe upoštevajo tudi področni dejavniki, kot so določeni
v tem podpoglavju.
9. člen
(dejavniki na področju energije)
(1) Dejavniki na podpodročju elektrike za bistvene storitve
iz Priloge te uredbe, ki so vsi obvezni, so:
1. pri storitvi prenosa električne energije:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke po prenosnem omrežju izvajalca bi lahko prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi distribucije električne energije:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;.
3. pri storitvi trgovanja z električno energijo, ki je omejena
na prodajo električne energije odjemalcem:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
4. pri storitvi proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
5. pri storitvi proizvodnje električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, ki je omejena v delu in za potrebe
delovanja prenosnega oziroma distribucijskih sistemov:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov hkrati;
– incident lahko onemogoči napajanje z električno energijo uporabnikov iz prejšnje alineje za vsaj tri ure;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
(2) Dejavniki na podpodročju nafte za bistvene storitve iz
Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi trgovine na drobno z lastnimi motornimi
gorivi:
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– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi posredništva pri prodaji motornih goriv na
drobno:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi skladiščenja, ki je omejena na obratovanje
skladišč za nafto in naftne derivate – cisterne:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
(3) Dejavniki na podpodročju plina za bistvene storitve iz
Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi distribucije plinastih goriv po plinovodni mreži:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv
na območju, večjem od deset odstotkov površine Republike
Slovenije;
2. pri storitvi trgovanja s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži, ki je omejena na prodajo plina uporabnikom prek plinovodne mreže:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi cevovodnega transporta, ki je omejena na
transport plina po cevovodih – plinovodih:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela vsaj 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
10. člen
(dejavniki na področju digitalne infrastrukture)
Dejavniki na področju digitalne infrastrukture za bistvene
storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je
omejena na storitev zagotavljanja stičišč omrežij – tako imenovani IXP, razen za izvajalce storitev, ki so izključeni na podlagi
tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot šest ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je
omejena na storitve sistema domenskih imen – tako imenovani
DNS, razen za izvajalce storitev, ki so izključeni na podlagi
tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
sistema domenskih imen najvišje ravni za več kot šest ur ali
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lahko povzroči prekinitev zagotavljanja drugih storitev iz te
točke za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi telekomunikacijskih dejavnosti po vodih, ki je
omejena na storitev registra domenskih imen najvišje ravni –
tako imenovani register TLD, razen za izvajalce storitev, ki so
izključeni na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZInfV:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
11. člen
(dejavniki na področju oskrbe s pitno vodo
in njene distribucije)
Dejavniki na področju oskrbe s pitno vodo in njene distribucije za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi
zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ki je omejena na
zbiranje, prečiščevanje in distribucijo vode za gospodinjstva
oziroma za prehrano ljudi:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 100.000 uporabnikov (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na območju, večjem od deset odstotkov površine Republike Slovenije.
12. člen
(dejavniki na področju zdravstva)
Dejavniki na področju zdravstva za bistvene storitve iz
Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi bolnišnične zdravstvene dejavnosti, ki je
omejena na storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom, vključno z nujno medicinsko pomočjo:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko v
bolnišnični dejavnosti prizadela več kot 1.000 fizičnih oseb,
šteto glede na število postelj pri posameznem izvajalcu te
storitve, oziroma v dejavnosti nujne medicinske pomoči več kot
100.000 oseb, šteto glede na letno število obravnav v dejavnosti nujne medicinske pomoči (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. 	 pri storitvi splošne zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti, ki je omejena na svetovanje, diagnostiko in zdravljenje,
ki ga opravljajo zdravniki splošne medicine ali zdravniki pediatri:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 200.000 fizičnih oseb, šteto glede na število
opredeljenih zavarovanih oseb pri posameznem izvajalcu te
storitve (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi specialistične zunajbolnišnične zdravstvene
dejavnosti, ki je omejena na specialistično svetovanje, diagnostiko in zdravljenje:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 400.000 fizičnih oseb, šteto glede na število
obiskov pacientov pri posameznem izvajalcu te storitve na letni
ravni (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
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4. pri storitvi trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki, ki je omejena na lekarniško
dejavnost – izdajanja zdravil na recept:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 200.000 fizičnih oseb, šteto glede na število izdaj
zdravil na recept v enem mesecu pri posameznem izvajalcu te
storitve (obvezen dejavnik);
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
13. člen
(dejavniki na področju prometa)
(1) Dejavniki na podpodročju zračnega prometa za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi potniškega zračnega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te
točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi tovornega zračnega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te
točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v zračnem
prometu, ki je omejena na obratovanje letaliških terminalov in
podobnih objektov, obratovanje letališč, kontrolo zračnega prometa in dejavnost služb na letališčih, vključno s protipožarno
varnostjo:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te
točke v zračnem prostoru Republike Slovenije za več kot 12 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
(2) Dejavniki na podpodročju železniškega prometa za
bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi železniškega potniškega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na glavnih
progah bi lahko prizadela vsaj 10.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje vsega železniškega potniškega prometa na glavnih progah za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi železniškega tovornega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na železniških
tovornih koridorjih bi lahko prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje vsega železniškega tovornega prometa na železniških tovornih koridorjih za
najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v kopenskem prometu, ki je omejena na obratovanje železniških postaj,
ranžirnih postaj terminalov tovornega prometa in druge železniške infrastrukture:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke na železniških tovornih koridorjih in glavnih progah bi lahko prizadela vsaj
10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te
točke na železniških tovornih koridorjih in glavnih progah za
najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
(3) Dejavniki na podpodročju vodnega prometa za bistvene storitve iz Priloge te uredbe so:
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1. pri storitvi pomorskega potniškega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 2.000 fizičnih oseb;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke
za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi pomorskega tovornega prometa:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 10.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke
za najmanj teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi spremljajočih storitvenih dejavnosti v vodnem
prometu, ki je omejena na obratovanje pristanišč in pomolov,
obratovanje vodnih zapornic in navigacijo, vključno z delovanjem
obalnih postaj za pomorsko radijsko komunikacijo ter opreme in
sistemov za nadzor in upravljanje pomorskega prometa, pilotažo,
sidranje, reševanje plovil, obratovanje svetilnikov in drugih objektov za varnost plovbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz te točke
za 24 ur ali več;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
(4) Dejavniki na podpodročju cestnega prometa za bistveno
storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi spremljajočih storitvenih
dejavnosti v kopenskem prometu, ki je omejena na obratovanje
cestne infrastrukture, objektov in naprav za cestninjenje, premostitvenih objektov in predorov na avtocestah in hitrih cestah:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz tega odstavka bi lahko
prizadela vsaj 20.000 uporabnikov;
– incident lahko onemogoči zagotavljanje storitve iz tega
odstavka za 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz tega odstavka ima vpliv
na območju Republike Slovenije.
14. člen
(dejavniki na področju bančništva)
Dejavniki na področju bančništva za bistvene storitve iz
Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi centralnega bančništva, ki je omejena na
delovanje v vlogi bančnika državnega sektorja, vključno s podračuni za pokojninsko, zdravstveno in socialno zavarovanje, razen
storitev iz 2. člena te uredbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 50.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči motnjo pri zagotavljanju storitve iz
te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi drugega denarnega posredništva, ki je omejena na sprejemanje depozitov in dajanje kreditov s strani bank,
hranilnic in kreditnih zadrug:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz
te točke za več kot tri dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
3. pri storitvi drugih pomožnih dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade, ki je omejena
na dejavnost obdelave finančnih transakcij in dejavnost poravnav,
vključno s transakcijami s kreditnimi karticami – plačilni promet,
razen storitev iz 2. člena te uredbe:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko prizadela več kot 10.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve iz
te točke za več kot en dan;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
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15. člen
(dejavniki na področju infrastrukture finančnega trga)
Dejavniki na področju infrastrukture finančnega trga za
bistveni storitvi iz Priloge te uredbe so:
1. pri storitvi upravljanja finančnih trgov, ki je omejena
na poslovanje in nadzor finančnih trgov, razen tistega, ki ga
opravljajo državni organi: zbirna hramba vrednostnih papirjev,
ugotavljanje in izpolnjevanje obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenje centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 10.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot tri delovne dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije;
2. pri storitvi posredništva pri trgovanju z vrednostnimi
papirji in borznim blagom, ki je omejena na trgovanje z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na mestu trgovanja v skladu z
zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, in s tem povezane
dejavnosti, borzno posredništvo vrednostnih papirjev:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 50.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot tri delovne dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
16. člen
(dejavniki na področju preskrbe s hrano)
Dejavniki na področju preskrbe s hrano za bistveno storitev iz Priloge te uredbe so pri storitvi skladiščenja, ki je omejena
na obratovanje skladišč za osnovne prehrambne proizvode:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
prizadela več kot 100.000 uporabnikov;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot teden dni;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju Republike Slovenije.
17. člen
(dejavniki na področju varstva okolja)
Dejavniki na področju varstva okolja za bistveno storitev
iz Priloge te uredbe so pri storitvi ravnanja z nevarnimi odpadki:
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke bi lahko
povzročila onesnaženje ali radioaktivno kontaminacijo okolja z
neposrednim kratkoročnim vplivom na zdravje več kot 50.000
fizičnih oseb;
– incident lahko povzroči prekinitev zagotavljanja storitve
iz te točke za več kot 24 ur;
– motnja pri zagotavljanju storitve iz te točke ima vpliv na
območju z več kot 50.000 prebivalci ali na območju, ki je večje
od 100 ha.
IV. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00714-18/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2018-3130-0029
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

Podpodročje

Elektrika

Elektrika

Elektrika
Elektrika
Elektrika

Nafta

Nafta

Področje

Energija

Energija

Energija
Energija
Energija

Energija

Energija

Priloga

Posredništvo pri prodaji motornih goriv na
drobno

Trgovina na drobno z lastnimi motornimi
gorivi

Prenos električne energije
Distribucija električne energije
Trgovanje z električno energijo

Prodaja električne energije
odjemalcem.

Inštalirana moč
proizvodnje
presega 350
MW.
Inštalirana moč
proizvodnje
presega 350
MW.
Da, brez izjeme.
Da, brez izjeme.
Letna prodaja
končnim
odjemalcem v
Republiki
Sloveniji presega
6 TWh.
Letni promet
presega 500.000
ton naftnega
ekvivalenta (toe)
lastnih motornih
goriv, prodanih
končnim
odjemalcem v
Republiki
Sloveniji.
Letni promet
presega 500.000
ton naftnega
ekvivalenta (toe)
motornih goriv,
prodanih
končnim

Pomen subjekta
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47.302

47.301

35.120
35.130
35.140

V delu in za potrebe delovanja
prenosnega oziroma
distribucijskih sistemov.

Opomba – omejitev
V delu in za potrebe delovanja
prenosnega oziroma
distribucijskih sistemov.

Št.

Proizvodnja električne energije v
termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah

BISTVENA STORITEV
Naziv
Proizvodnja električne energije v
hidroelektrarnah

4592 /

35.112

SKD
35.111

Stran
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49.500

61.100

Plin

Energija

35.230

Digitalna
infrastruktura

Plin

Energija

35.220

61.100

Plin

Energija

52.100

Digitalna
infrastruktura

Nafta

Energija

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

Cevovodni transport

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži

Distribucija plinastih goriv po plinovodni
mreži

Skladiščenje

Transport plina po cevovodih
(plinovodih).
Storitev zagotavljanja stičišč
omrežij – t. i. IXP (razen za
izvajalce storitev, ki so
izključeni na podlagi tretjega
odstavka 2. člena ZInfV).
Storitev sistema domenskih
imen – t. i. DNS (razen za
izvajalce storitev, ki so
izključeni na podlagi tretjega
odstavka 2. člena ZInfV).

Prodaja plina uporabnikom
prek plinovodne mreže.

Obratovanje skladišč za nafto
in naftne derivate (cisterne).

Brez izjeme za
storitev sistema
domenskih imen
najvišje ravni, za
druge storitve
sistema
domenskih imen
pa subjekt
zagotavlja
storitev za vsaj
20 % vseh
registriranih

Število članov
stičišča omrežij
presega 15.

odjemalcem v
Republiki
Sloveniji.
Kapaciteta
skladišča na eni
lokaciji je
najmanj 60.000
m3.
Letni promet
presega 200.000
ton naftnega
ekvivalenta (toe)
plinastih goriv.
Letni promet
presega 200.000
ton naftnega
ekvivalenta (toe)
plinastih goriv.
Da, brez izjeme.
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36.000

47.730

86.100

86.210

86.220

51.100

Oskrba s pitno vodo in
njena distribucija

Zdravstvo

Zdravstvo

Zdravstvo

Zdravstvo

Promet

Zračni promet

61.100

Digitalna
infrastruktura

Potniški zračni promet

Specialistično svetovanje,
diagnostika in zdravljenje.

Svetovanje, diagnostika in
zdravljenje, ki ga opravljajo
zdravniki splošne medicine ali
zdravniki pediatri.

Storitve bolnišničnega
zdravstvenega varstva,
namenjene hospitaliziranim
pacientom, vključno z nujno
medicinsko pomočjo.

Število
prepeljanih

Število
opravljenih
obravnav letno
presega 400.000.

Število
opravljenih
obravnav letno
presega 100.000.

Število
opravljenih
obravnav v
okviru nujne
medicinske
pomoči letno
presega 100.000.
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Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost

Bolnišnična zdravstvena dejavnost

Letna količina
prodane vode
presega
10.000.000 m3.
Število izdanih
zdravil na recept
letno presega
1.000.000.

Št.

Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

Storitev registra domenskih
imen najvišje ravni – t. i.
register TLD (razen za
izvajalce storitev, ki so
izključeni na podlagi tretjega
odstavka 2. člena ZInfV).
Zbiranje, prečiščevanje in
distribucija vode za
gospodinjstva oziroma za
prehrano ljudi.
Lekarniška dejavnost
izdajanja zdravil na recept.

4594 /

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

domen pod
domeno .si.
Brez izjeme za
storitev registra
domenskih imen
najvišje ravni.

Stran
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Zračni promet

Zračni promet

Železniški
promet

Promet

Promet

Promet

Železniški potniški promet

Spremljajoče storitvene dejavnosti v
zračnem prometu

Tovorni zračni promet

Obratovanje letaliških
terminalov in podobnih
objektov, obratovanje letališč,
kontrola zračnega prometa in
dejavnost služb na letališčih,
vključno s protipožarno
varnostjo.

Št.

49.100

52.230

51.210

potnikov na letni
ravni presega
10.000.000.
Količina
prepeljanih ton
tovora na letni
ravni presega
15.000.000 ton.
 Brez izjeme
za storitev
kontrole
zračnega
prometa nad
ravnijo leta
19.500
čevljev (t. i.
FL 195);
 število
potnikov, ki
so potovali
prek
letališča, na
letni ravni
presega
1.000.000 ali
 količina
oskrbljenih
ton tovora na
letališču na
letni ravni
presega
10.000 ton.
Število
prepeljanih
potnikov na letni
ravni presega
10.000.000.
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Železniški
promet

Železniški
promet

Vodni promet

Vodni promet

Vodni promet

Promet

Promet

Promet

Promet

Promet

Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
prometu

Pomorski tovorni promet

Obratovanje pristanišč in
pomolov, obratovanje vodnih
zapornic in navigacija,
vključno z delovanjem obalnih
postaj za pomorsko radijsko
komunikacijo ter opreme in
sistemov za nadzor in
upravljanje pomorskega
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52.220

50.200

Pomorski potniški promet

– Obratovanje železniških
postaj;
– obratovanje ranžirnih
postaj terminalov
tovornega prometa in
druge železniške
infrastrukture.

Količina
prepeljanih ton
tovora na letni
ravni presega
15.000.000 ton.
 Število
prepeljanih
potnikov na
letni ravni
presega
10.000.000
ali
 količina
oskrbljenih
ton tovora na
letni ravni
presega
15.000.000
ton.
Število
prepeljanih
potnikov na letni
ravni presega
1.000.000.
Količina
prepeljanih ton
tovora na letni
ravni presega
10.000.000 ton.
 Število
prepeljanih
potnikov na
letni ravni
presega
1.000.000 ali
 količina
oskrbljenih

Št.

50.100

Spremljajoče storitvene dejavnosti v
kopenskem prometu

Železniški tovorni promet

4596 /

52.210

49.200

Stran
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64.190

66.190

66.110

Bančništvo

Bančništvo

Infrastruktura
finančnega trga

52.210

64.110

Cestni promet

Bančništvo

Promet

Dejavnost obdelave finančnih
transakcij in dejavnost
poravnav, vključno s
transakcijami s kreditnimi
karticami (plačilni promet)
(razen storitev iz 2. člena te
uredbe).
Poslovanje in nadzor
finančnih trgov razen tistega,

Delovanje v vlogi bančnika
državnega sektorja, vključno s
podračuni za pokojninsko,
zdravstveno in socialno
zavarovanje (razen storitev iz
2. člena te uredbe).
Sprejemanje depozitov in
dajanje kreditov s strani bank,
hranilnic, kreditnih zadrug.

Obratovanje cestne
infrastrukture, objektov in
naprav za cestninjenje,
premostitvenih objektov in
predorov na avtocestah in
hitrih cestah.

Tržni delež
subjekta, ki

Sistemsko
pomembna
banka po Zakonu
o bančništvu.
Vrednost
transakcij letno
presega 1
milijardo eurov.

ton tovora na
letni ravni
presega
10.000.000
ton.
Da, brez izjeme
za storitev
obratovanja
cestne
infrastrukture,
objektov in
naprav za
cestninjenje,
premostitvenih
objektov in
predorov na
avtocestah in
hitrih cestah.
Da, brez izjeme.

Št.

Upravljanje finančnih trgov

Druge pomožne dejavnosti za finančne
storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade

Drugo denarno posredništvo

Centralno bančništvo

Spremljajoče storitvene dejavnosti v
kopenskem prometu

prometa, pilotaža, sidranje,
reševanje plovil, obratovanje
svetilnikov in drugih objektov
za varnost plovbe.
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52.100

38.220

Preskrba s hrano

Varstvo okolja
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Skladiščenje

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi
papirji in borznim blagom

Skupna
kapaciteta
skladišča
presega 50.000
m3 za potrebe
prehrambnih
proizvodov.
Brez izjeme za
radioaktivne
odpadke, količina
nevarnih
odpadkov
presega 10.000
ton.

Letni promet
presega
100.000.000
milijonov eurov.

Št.

66.120

zagotavlja
bistveno storitev,
presega 25
odstotkov na
območju
Republike
Slovenije.

4598 /

Infrastruktura
finančnega trga

ki ga opravljajo državni organi:
zbirna hramba vrednostnih
papirjev, ugotavljanje in
izpolnjevanje obveznosti iz
poslov z vrednostnimi papirji
ter vodenje centralnega
registra imetnikov
nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
Trgovanje z vrednostnimi
papirji, s katerimi se trguje na
mestu trgovanja v skladu z
zakonom, ki ureja trg finančnih
instrumentov in s tem
povezane dejavnosti, borzno
posredništvo vrednostnih
papirjev.
Obratovanje skladišč za
osnovne prehrambne
proizvode.
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Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru
za prosti pretok neosebnih podatkov
v Evropski uniji

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok
neosebnih podatkov v Evropski uniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje
Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih
podatkov v Evropski uniji (UL L št. 303 z dne 28. 11. 2018,
str. 59; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1807/EU) in te
uredbe, enotna kontaktna točka in enotna spletna informacijska točka.
II. PRISTOJNI ORGANI
2. člen
(pristojni organi)
(1) Organ, v čigar delovno področje se uvršča predpis,
s katerim se uvaja nova ali spreminja obstoječa zahteva
glede lokalizacije podatkov, je pristojen, da o vsakem osnutku takšnega predpisa obvesti Komisijo v skladu s postopki
za notifikacijo iz 5., 6. in 7. člena Direktive (EU) 2015/1535
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o
določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL
L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1) prek kontaktne točke za
izvedbo notifikacij pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo v skladu z Uredbo o postopkih notificiranja na področju
standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje
skladnosti (Uradni list RS, št. 19/14).
(2) Organ, pristojen za zagotovitev, da se v roku iz tretjega
odstavka 4. člena Uredbe 2018/1807/EU razveljavijo vse obstoječe zahteve glede lokalizacije podatkov, ki so določene s
predpisom in niso v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe
2018/1807/EU, je organ, v čigar delovno področje se takšen
predpis uvršča.
(3) Če organ iz prejšnjega odstavka meni, da je obstoječi predpis, ki vsebuje zahtevo glede lokalizacije podatkov,
v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2018/1807/EU,
je pristojen, da o tem predpisu skupaj z utemeljitvijo razlogov
za ohranitev njegove veljavnosti skladno z in v roku iz tretjega
odstavka 4. člena Uredbe 2018/1807/EU obvesti Komisijo prek
enotne kontaktne točke iz 3. člena te uredbe.

Št.
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4. člen
(enotna spletna informacijska točka)
Ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe
2018/1807/EU vzpostavi enotno spletno informacijsko točko na
svoji spletni strani oziroma zagotovi povezavo na objavo informacij prek državnega spletnega portala, ki deluje kot centralna
informacijska točka v okviru podpornih storitev države.
5. člen
(zagotavljanje informacij)
Organ, v čigar delovno področje se uvršča predpis, ki določa zahteve glede lokalizacije podatkov, pošlje ministrstvu vse
potrebne informacije o zahtevah glede lokalizacije podatkov in
brez nepotrebnega odlašanja tudi vse nadaljnje posodobitve
poslanih podatkov zaradi zagotovitve objave informacij prek
enotne spletne informacijske točke.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(posredovanje informacij)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo o podatkih enotne kontaktne točke iz 3. člena te uredbe in o naslovu enotne spletne
informacijske točke iz 4. člena te uredbe v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
(2) Za zagotovitev informacij o zahtevah glede lokalizacije
podatkov in njihovo objavo prek enotne spletne informacijske
točke pristojni organi zagotovijo informacije iz prejšnjega člena
ministrstvu najpozneje do 30. decembra 2019.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-3130-0010
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

1886.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Toplica za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč – Terme Topolšica

Na podlagi drugega odstavka 142. člena v zvezi z drugim odstavkom 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

(enotna kontaktna točka)

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Toplica za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč – Terme Topolšica

Enotna kontaktna točka iz Uredbe 2018/1807/EU je ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki v ta namen zagotovi objavo kontaktnih
podatkov na svoji spletni strani.

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme

III. ENOTNA KONTAKTNA TOČKA IN ENOTNA SPLETNA
INFORMACIJSKA TOČKA
3. člen

Stran

4600 /

Št.
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Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »Toplica za« doda besedilo »ogrevanje
in hlajenje ter«, besedilo »(X: 139997, Y 501728, Z: 375)« pa
se nadomesti z besedilom »(X: 140025,617, Y: 501686,642,
Z: 372,37)«.
V drugem odstavku se količina »236.500 m3/leto« nadomesti s količino »398.000 m3/leto«.
V tretjem odstavku se za klasifikacijsko številko »3.1.2«
dodajo pika, vejica in besedilo »za rabo vode za ogrevanje s
klasifikacijsko številko 4.2.1. in za rabo mineralne, termalne
ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje (hlajenje), s
klasifikacijsko številko 13.2.2.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne prostornine (količine) med rabami termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedilom »vode za«
doda besedilo »ogrevanje in hlajenje ter«.
3. člen
V 11. členu se v četrtem odstavku v 2. točki beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2017-2550-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

Uradni list Republike Slovenije
1887.

Uredba o spremembi in dopolnitvah
Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja
posebnega nadomestila za izvrševanje
gospodarske javne službe oblikovanja
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

Na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah
(Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in
83/12) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o
določitvi in načinu obračunavanja posebnega
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne
službe oblikovanja obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov
1. člen
V Uredbi o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe za
oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni
list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04, 26/06,
41/08, 34/09, 22/10 in 39/15) se v 2. členu v prvem odstavku
za besedama »gorilni kerozin« beseda »in« nadomesti z vejico,
za besedilom »letalsko gorivo na kerozinski bazi« pa se doda
besedilo »in biogoriva za primešavanje dizelskemu gorivu«.
2. člen
V 3. členu se za besedilom »letalsko gorivo na kerozinski
bazi« dodata vejica in besedilo »biogoriva za primešavanje
dizelskemu gorivu«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2019.
Št. 00726-9/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-2130-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

Stran

4601

1869.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2019

4566

1828.

Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica

1829.

Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto
2018

1870.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2019
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec
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VSEBINA
1806.
1807.

1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.

DRŽAVNI ZBOR

Obvestilo predsedniku Evropskega parlamenta o
izidu volitev v Evropski parlament
Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandata poslanki in poslancu Državnega
zbora
Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg
vrednostnih papirjev
Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg
vrednostnih papirjev
Sklep o imenovanju predsednika in prenehanju
funkcije namestnika predsednika Državne volilne
komisije
Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali
namestnika predsednika Državne volilne komisije
izmed sodnikov vrhovnega sodišča

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1883.

Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka,
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij
posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje
z gozdovi za obdobje 2020–2022
Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši
metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti
pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za
dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme
Topolšica
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe
oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

1884.
1885.
1886.

1887.

1824.
1825.
1826.

1827.

OBČINE
4509

4509
4510
4510
4510
4510
4510
4511
4511

1871.

4511
4511

1830.

4512

4512
4512
4513
4513
4513
4513

VLADA

4581

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za
potrebe množičnega vrednotenja
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove
Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma
Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi »Ustanove – Sklad Okrešelj« in spremembi
namena ter sedeža ustanove

4513
4514
4515

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za
vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne
stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR

4515

DOBRNA

1834.

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Dolenjske Toplice
Pravilnik o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter javne
službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1840.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019
Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019

1843.
1844.
1845.
1846.

4518
4520

4520
4530

4532

4533
4535

GROSUPLJE

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje

1841.
1842.

4517

DOLENJSKE TOPLICE

1839.

MINISTRSTVA

4517

ČRENŠOVCI

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

1838.

4570

CELJE

1833.

1837.

4569

BREŽICE

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja
ČR-6 v Črenšovcih

4599

4516

BOVEC

1832.

1835.

4516

BLED

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega
odbora Mestne občine Celje

4588

4600

BISTRICA OB SOTLI

1831.

1836.

4599

ANKARAN

4535

IG

4536
4537
4537

ILIRSKA BISTRICA

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
Sprememba tržnega reda javne tržnice v Občini
Ilirska Bistrica

4538
4539
4539
4539

Stran

1872.

1847.

1873.
1848.

1849.

1850.
1851.

1852.

1853.

1874.
1875.

1854.
1855.

1856.

1857.

1858.

1876.

4602 /

Št.
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IVANČNA GORICA

Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in
Šmartno pri Litiji«

1877.
4571

1878.

JESENICE

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice

4540

KAMNIK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2019
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in
B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b,
Fe MS 1/3 in Fe I 1/3

1880.
4571

KOČEVJE

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene
lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega
dobra

4540

4542

4545

1864.

4547

1865.
1866.

4572

1868.
4547
4548

METLIKA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Metlika

4549

4550

4551

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020

4574
4577

PODČETRTEK

Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Podčetrtek
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za
k.o. Ema
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za
k.o. Sodna vas

4578
4579
4580
4580

PUCONCI

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske
cene Vrtca pri OŠ Puconci

4551

RAVNE NA KOROŠKEM

Pravilnik o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem

4551

RIBNICA

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Občini Ribnica
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči – za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike
Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega
dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)
Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov
Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Ribnica

4554
4554
4555
4557
4563
4564

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

4564

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov
lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji

4565

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 39/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

MIREN - KOSTANJEVICA

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in
1687/626 obe k. o. 2330 Sela na Krasu
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2 obe
k. o. 2328 Opatje Selo

1867.

4573

LOG - DRAGOMER

Sklep o uskladitvi cen programov v Osnovni šoli
Log - Dragomer
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine za leto 2019

1862.
1863.

LJUBLJANA

Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni
občini Ljubljana
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija

1860.

1861.
4545

LITIJA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok

1859.

4544

KRŠKO

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko
ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena

1881.
1882.

KANAL

Odredba o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu

1879.

PIRAN

Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto
2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine
Piran v mestnem jedru Pirana

4574

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1385
1427
1430
1465
1466
1467
1467
1467
1468
1470
1470
1471
1472
1472
1472
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