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DRŽAVNI ZBOR
480.

Avtentična razlaga prve alineje prvega
odstavka 7. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti
javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija
(ORZIUFSZZ7)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 5. marca
2020 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona
o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne
stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
(ORZIUFSZZ7)
v naslednjem besedilu:
»Določbo prve alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17), je treba razumeti tako, da se kot
namensko porabljena dodeljena sanacijska sredstva upoštevajo plačila zapadlih obveznosti za opravljanje javne službe
od dne pridobitve enkratnih transfernih sredstev za pokrivanje
presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let do njihove
porabe, ki časovno ni omejena.«.
Št. 411-05/20-3/10
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1008-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

481.

Sklep o imenovanju namestnice varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) 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 5. marca
2020 sprejel

SKLEP
o imenovanju namestnice varuha
človekovih pravic
Za namestnico varuha človekovih pravic se za dobo šestih let imenuje:
Marjeta COTMAN.
Št. 000-04/20-3/7
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1002-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

482.

Sklep o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno
besedilo) 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 5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic
Za namestnika varuha človekovih pravic se za dobo šestih let imenuje:
dr. Jože RUPARČIČ.
Št. 000-04/20-3/8
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1002-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Sklep o razrešitvi sodnice porotnice
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
za odločanje v socialnih sporih

Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04,
10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl.
US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E), prvega odstavka
51. člena in smiselne uporabe šestega odstavka 51. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12
– ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT
in 16/19 – ZNP-1) ter 201. 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v socialnih sporih

Uradni list Republike Slovenije
485.

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Lina Marina NAGY na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Postojni.
Št. 700-05/20-2/8
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 994-VIII

Razreši se sodnica porotnica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavodov:
Helena MIKLAVIČ.

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Št. 700-04/20-1/10
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 964-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

484.

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

486.

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Helena MELLIWA na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-05/20-3/8
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1007-VIII

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Anja ŠTROVS na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Kopru.
Št. 700-05/20-1/8
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 993-VIII

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

487.

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 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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Anja GULJE na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Grosupljem.

Št.

488.

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Ines ROSTOHAR na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Grosupljem.

489.

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

1403

V sodniško funkcijo se izvoli:
Miha ŠUBARA na sodniško mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kočevju.
Št. 700-05/20-4/16
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1015-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

490.

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,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 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
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Eva VIHAR KRANJEC na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Št. 700-05/20-4/17
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1015-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Št. 700-05/20-4/15
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1015-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Stran

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št. 700-05/20-4/14
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1015-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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491.

Sklep o spremembi Sklepa o sestavi
in imenovanju predsednika, podpredsednice,
članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc
Kangler in drugi

Na podlagi 93. 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), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) je Državni
zbor na seji 5. marca 2020 sprejel

Stran

1404 /
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16 / 9. 3. 2020

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednice, članov
in namestnikov članov Preiskovalne komisije
o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler
in drugi
I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o
ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi (Uradni list
RS, št. 58/19, 64/19, 70/19 in 8/20) se v II. točki:
– razreši
namestnica članice:
mag. Karmen FURMAN, PS SDS
ter
– imenuje
za namestnico članice:
Eva IRGL, PS SDS.

zbor.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/20-4/4
Ljubljana, dne 5. marca 2020
EPA 1042-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
492.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick
of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike
Britanije in Severne Irske

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v St. Peter Portu na Guernseyu
(Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu
Velike Britanije in Severne Irske
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v St. Peter Portu
na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu
Velike Britanije in Severne Irske, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega skupnost Bailiwick
of Guernsey.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja
na področjih gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko
Slovenijo in konzularnim območjem.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-7/2019
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
EVA 2019-1811-0052
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

493.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v St. Peter Portu
na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey),
v Združenem kraljestvu Velike Britanije
in Severne Irske

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v St. Peter Portu
na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey),
v Združenem kraljestvu Velike Britanije
in Severne Irske
I
Srechko Jernej Kontelj se imenuje za častnega konzula
Republike Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick
of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-129/2019
Ljubljana, dne 14. novembra 2019
EVA 2019-1811-0046
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik

Stran
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MINISTRSTVA
494.

Odredba o višini prispevkov za osebno
dopolnilno delo

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14,
47/15 – ZZSDT in 43/19) ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
1. člen
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
7,95 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,27 eura.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2020.
Št. 0071-2/2020
Ljubljana, dne 28. februarja 2020
EVA 2020-2611-0013
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

495.

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih
prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa
v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer
se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih
zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/20).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. marca 2020
EVA 2020-2711-0009
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
496.

Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne
skupnosti Predmeja

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12, 68/17) in četrtega odstavka 69. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18)

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0116/2019
Grosuplje, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

RAZPISUJEM
nadomestne volitve v svet
Krajevne skupnosti Predmeja
1.
Nadomestne volitve treh članov sveta Krajevne skupnosti
Predmeja se opravijo v nedeljo, 10. maja 2020.
2.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 17. marec 2020.
3.
Mandatna doba članov sveta Krajevne skupnosti Predmeja, izvoljenih na nadomestnih volitvah na podlagi tega razpisa,
bo trajala do prve seje sveta krajevne skupnosti, ki bo izvoljen
na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.
4.
Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna
komisija Občine Ajdovščina.
5.
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2020
Ajdovščina, dne 6. marca 2020
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

498.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2475/12,
k.o. 1791 Žalna

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 9. seji dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2475/12,
k.o. 1791 Žalna
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2475/12, k.o. 1791 Žalna, se
ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0167/2018
Grosuplje, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

GROSUPLJE
497.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 1025/6,
1025/7, 1025/8 in 1025/9, vse k.o. 1784
Stranska vas

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 9. seji dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1025/6, 1025/7,
1025/8 in 1025/9, vse k.o. 1784 Stranska vas
1.
Na nepremičninah parcelne št. 1025/6, 1025/7, 1025/8 in
1025/9, vse k.o. 1784 Stranska vas, se ukine status grajenega
javnega dobra.

499.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2194/14,
k.o. 1789 Ponova vas

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 9. seji dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2194/14, k.o. 1789
Ponova vas
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2194/14, k.o. 1789 Ponova
vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
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2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0096/2019
Grosuplje, dne 4. marca 2020

Uradni list Republike Slovenije
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0073/2013
Grosuplje, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

500.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 2200/6,
2201/7 in 2201/12, vse k.o. 1794 Račna

HORJUL
502.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 9. seji dne 4. 3. 2020 sprejel

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine
Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 10 redni seji dne 3. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2200/6, 2201/7
in 2201/12, vse k.o. 1794 Račna

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Na nepremičninah parcelne št. 2200/6, 2201/7 in 2201/12,
vse k.o. 1794 Račna, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0084/2017
Grosuplje, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

501.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 2292/4,
2292/6 in 2292/7, vse k.o. 1790 Slivnica

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 9. seji dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2292/4, 2292/6
in 2292/7, vse k.o. 1790 Slivnica
1.
Na nepremičninah parcelne št. 2292/4, 2292/6 in 2292/7,
vse k.o. 1790 Slivnica, se ukine status grajenega javnega
dobra.

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1756/14, k.o. 1992 Horjul (ID 5846814)
– parc. št. 1756/16, k.o. 1992 Horjul (ID 5846816)
– parc. št. 1756/26, k.o. 1992 Horjul (ID 6204146)
– parc. št. 1756/13, k.o. 1992 Horjul (ID 5846813)
– parc. št. 1756/11, k.o. 1992 Horjul (ID 5846811)
– parc. št. 1756/27, k.o. 1992 Horjul (ID 6204145)
– parc. št. 1747 k.o. 1992 Horjul (ID 1442335)
– parc. št. 1677/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6463660)
– parc. št. 1098/1 k.o. 1993 Zaklanec (ID 3155867)
– parc. št. 1098/2 k.o. 1993 Zaklanec (ID 468457)
– parc. št. 862 k.o. 1991 Žažar (ID 2587118)
– parc. št. 863 k.o. 1991 Žažar (ID 67648)
– parc. št. 868 k.o. 1991 Žažar (ID 1075182)
– parc. št. 877 k.o. 1991 Žažar (ID 739085)
– parc. št. 882/1 k.o. 1991 Žažar (ID 739086)
– parc. št. 883 k.o. 1991 Žažar (ID 2250206)
– parc. št. 884 k.o. 1991 Žažar (ID 1410725)
– parc. št. 889/4 k.o. 1991 Žažar (ID 6195699)
– parc. št. 889/3 k.o. 1991 Žažar (ID 6195698).
II.
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000,
do deleža 1/1.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 901-0001/2020-6
Horjul, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

Uradni list Republike Slovenije
KRANJ
503.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2103
Predoslje parcela 760/1, katastrska občina
2103 Predoslje parcela 760/2 in katastrska
občina 2103 Predoslje parcela 760/3

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 37/19 – UPB-2) je Svet Mestne občine Kranj na
13. seji dne 29. 1. 2020 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina
2103 Predoslje parcela 760/1, katastrska občina
2103 Predoslje parcela 760/2 in katastrska
občina 2103 Predoslje parcela 760/3
1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/1, katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/2 in katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/3,
preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini katastrska občina
2103 Predoslje parcela 760/1, katastrska občina 2103 Predoslje parcela 760/2 in katastrska občina 2103 Predoslje parcela
760/3, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-7/2020-3-40/62/07
Kranj, dne 2. marca 2020
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

LENDAVA
504.

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet
Krajevne skupnosti Čentiba dne 1. marca 2020

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3,
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Lendava na
seji dne 1. marca 2020 sestavila

POROČILO
o izidu naknadnih volitev v svet
Krajevne skupnosti Čentiba dne 1. marca 2020
I.
Naknadne volitve za člane sveta krajevne skupnosti Čentiba so potekale na treh voliščih (skupaj z voliščem za predčasno glasovanje in na volišču za glasovanje po pošti).
II.
Rezultati glasovanja za naknadne volitve članov sveta
krajevne skupnosti Čentiba:

Št.

16 / 9. 3. 2020 /
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a) Skupaj volivcev: 711
b) Skupaj glasovalo 170 oziroma 23,91 % od tega
– na predčasnem glasovanju: 0, neveljavnih glasovnic: 0
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 170
– neveljavnih glasovnic: 0
– veljavnih glasovnic: 170.
Območje volilne enote: naselje Čentiba
1. RUDOLF MADARAS, 26. 4. 1962,
Čentiba, Fodorjeva vrsta 82, 9220 Lendava
2. JANEZ MEOLIC, 6. 9.1961,
Čentiba, Glavna ulica 119, 9220 Lendava
3. ROMEO GAL, 31. 10. 1967,
Čentiba, Zatak 41, 9220 Lendava
4. DORIS GYÖREK, 6. 3. 1981,
Čentiba, Glavna ulica 52, 9220 Lendava

Št. glasov
109
125
151
104

III.
Člani sveta krajevne skupnosti Čentiba, izvoljeni na naknadnih volitvah dne 1. 3. 2020 so:
1. Romeo Gal
2. Janez Meolic
3. Rudolf Madaras.
Št. 041-0027/2019-46
Lendava, dne 1. marca 2020
Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko

SLOVENJ GRADEC
505.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del
Dvorska vas (PZOP) – Identifikacijska številka
prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov:
1569

Na podlagi 116. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na
osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut
MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas
(PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega
akta v zbirki prostorskih aktov: 1569
1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
S tem sklepom se po predhodnem javnem posvetu z
dne 16. 10. 2019 potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta LE 11 – del (Mulec) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote
urejanja prostora LE-11 z oznako podrobnejše namenske rabe
SK (območje podeželskega naselja), za katerega je predpisana
izdelava OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlo-
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kom. Osnovna dejavnost v enoti urejanja LE-11 – del je bivanje,
kmetijstvo, gozdarstvo. Dopustne spremljajoče dejavnosti so
obdelava in predelava lesa, obrtništvo, gostinstvo, storitve,
poslovne dejavnosti in rekreacijske dejavnosti.
V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne
in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje
objektov s spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN
MOSG in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih
ureditev.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto
urejanja prostora LE-11 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje LE-11 je prikazano
v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot
urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da
območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo
z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja
enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi
za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora
tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se
takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega
načrta. Potreba je izkazana kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne
enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v
nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki
veljajo za predlagano območje.
Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne
16. 10. 2019, na katerega smo med drugim poleg nosilcev
urejanja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse
lastnike zemljišč znotraj ureditvene enote LE-11, se je izkazala
potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes
za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del ureditvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem
delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan
in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih
objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter
ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja
občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN
za del enote in ne celoto.
Območje OPPN tako obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami: 318/5, 318/8, 318/9, 318/10, 954/10, 955/4,
955/5, 955/6, 1355/6, 1355/7 vse k.o. 851 Legen v skupni
površini 4.177,00 m2.
Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN
naknadno še spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge,
analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen
(vrsta postopka)
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek
priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku
postopka priprave.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška
cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a,
3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske
javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo,
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, leteh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
8. člen
(vključevanje javnosti)
Javnost se po opravljenem javnim posvetom pri oblikovanju izhodišč v postopek ponovno vključi v času javne razgrnitve
in javne obravnave.
9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora
glede njihovega zagotavljanja)
Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični
in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka
CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobudniki.
10. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2019
Slovenj Gradec, dne 14. februarja 2020
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŠEMPETER - VRTOJBA
506.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
cen storitev oskrbe s pitno vodo,
storitev odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 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),
tretjega odstavka 49. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 49/14)
in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na
1. izredni seji dne 27. 2. 2020 sprejel naslednji

SKLEP
1.
V sklepu občinskega sveta 01101-12/2017-11 z dne 22. 6.
2017 se v 1. točki spremenijo naslednje cene:
1.1.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje
storitev oskrbe s pitno vodo (omrežnina) glede na zmogljivost
priključkov znaša:
Premer vodomera
Brez
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65

Letna omrežnina Mesečna omrežnina
v EUR
v EUR
35,3765
2,9480
35,3765
2,9480
106,1296
8,8441
353,7653
29,4804
530,6480
44,2207

Vodomer DN (mm)

Faktor po uredbi

brez
5
20
25
30
40
50
80
100
150

1
1
1
3
3
10
15
50
100
200
Skupaj

Očiščena
voda [m3]

Stroški
poračuna
[EUR]
87.257,88

Predlagana
cena poračuna
[EUR/m3]
0,2736

Posebni poračun 318. 895
– v poglavju:
2.4.2 Predračunski (za leto 2017) stroški očiščene odpadne vode

Stran

1411

65 ≤ DN < 80
1.061,2960
88,4413
80 ≤ DN < 100
1.768,8266
147,4022
100 ≤ DN < 150
3.537,6532
294,8044
150 ≤ DN
7.075,3065
589,6089
2.3.2 Cena storitve izvajanje storitev za izvajanje čiščenja
komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
(storitve čiščenja) znaša 0,7516 EUR/m3.
2.
V Prilogi Količine in stroški za določitev cen obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
sklepa 01101-12/2017-11 z dne 22. 6. 2017 se
– v poglavju:
1.1.2 Predračunski stroški javne infrastrukture – oskrba
s pitno vodo
nadomesti tabelica z izračunom letnih stroškov javne
infrastrukture potrebne za izvajanje javne službe oskrbe s
pitno vodo.
Strošek najema infrastrukture v lasti
Občine Šempeter - Vrtojba
150.000
Strošek najema Hubelj
0
Strošek zavarovanja infrastrukture
1.000
Strošek odškodnin, služnosti
1.000
Strošek vzdrževanja priključkov
50.000
Financiranje
Skupaj
202.000
Skupne naprave
Skupaj
202.000
– v poglavju:
1.1.3 Predračunske cene za uporabo javne infrastrukture
– oskrba s pitno vodo
nadomesti tabelica z izračunom predračunskih cena za
uporabo javne infrastrukture z naslednjo:

Količina letno
Količina * faktor
zaračunanih omrežnin
3.492
3.492
8.904
8.904
17.088
17.088
756
2.268
156
468
96
960
396
5.940
204
10.200
96
9.600
48
9.600
31.236
68.520

– v poglavju:
2.4.1 Predračunske (za leto 2017) količine očiščene odpadne vode
na koncu doda besedilo in tabelica:
Predračunske količine očiščene odpadne vode za posebni poračun so skladne s podatki izvajalca, ki nam jih je
posredoval 19. 2. 2020.
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Omrežnina na mesec
za en priključek
2,9480
2,9480
2,9480
8,8441
8,8441
29,4804
44,2207
147,4022
294,8044
589,6089

Vsota zaračunanih
omrežnin
10.295
26.249
50.376
6.686
1.380
2.830
17.512
30.070
28.301
28.301
202.000

na koncu doda besedilo:
Predračunski stroški čiščenja za posebni poračun so skladni s podatki izvajalca, ki nam jih je posredoval 19. 2. 2020.
3.
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 3. 2020
do 28. 2. 2021.
Št. 3541-3/2020-1
Šempeter pri Gorici, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk
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VSEBINA
480.

481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.

492.

493.

494.
495.

DRŽAVNI ZBOR

Avtentična razlaga prve alineje prvega odstavka
7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
(ORZIUFSZZ7)
Sklep o imenovanju namestnice varuha človekovih
pravic
Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih
pravic
Sklep o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v
socialnih sporih
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 izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju
predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

OBČINE
Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Predmeja

497.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1025/6, 1025/7,
1025/8 in 1025/9, vse k.o. 1784 Stranska vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2475/12, k.o. 1791
Žalna
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2194/14, k.o. 1789
Ponova vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2200/6, 2201/7 in
2201/12, vse k.o. 1794 Račna
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2292/4, 2292/6 in
2292/7, vse k.o. 1790 Slivnica

1401
1401
1401

498.

1402
1402
1402
1402
1402
1403
1403
1403

499.

1403

500.
501.

502.
503.

VLADA

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike
Britanije in Severne Irske

1405
504.
1405

505.

MINISTRSTVA

Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno
delo
Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

1406
506.
1406

AJDOVŠČINA

496.

1407

GROSUPLJE

HORJUL

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1407
1407
1407
1408
1408
1408

KRANJ

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2103 Predoslje
parcela 760/1, katastrska občina 2103 Predoslje
parcela 760/2 in katastrska občina 2103 Predoslje
parcela 760/3

1409

LENDAVA

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet Krajevne
skupnosti Čentiba dne 1. marca 2020

1409

SLOVENJ GRADEC

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas
(PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega
akta v zbirki prostorskih aktov: 1569

1409

ŠEMPETER - VRTOJBA

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
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