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OBČINE
DOBJE
586.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju drugega tromesečja leta 2020

Na podlagi 32. in 33. 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 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18)
in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2019
(Uradni list RS, št 33/19) je Občinski svet Občine Dobje na
3. dopisni seji dne 13. 3. 2020 sprejel

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati in se uporabljati z dnem sprejema
na občinskem svetu.
Št. 410-0014/2020
Dobje, dne 13. marca 2020
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju drugega tromesečja leta 2020
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2020, oziroma
do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2020, kolikor bo ta
sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje
za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za
leto 2019.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2019.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2019.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Leto XXX

HORJUL
587.

Odlok o spremembi Odloka o zbiranju
komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 –
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 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. seji dne 3. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih
odpadkov
1. člen
V celoti se spremeni 32. člen Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 76/12), tako da se po novem
glasi:
»Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev
javne službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje
enega meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na
osebo.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev
javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak po-
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čitniški objekt znaša za obdobje enega meseca najmanjša
velikost posode in najmanjša frekvenca odvoza določena s
tem odlokom.
Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak prazen
stanovanjski objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto
znaša za obdobje enega meseca tretjina najmanjše velikosti
posode in najmanjša frekvenca prevoza določena s tem odlokom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

589.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade
v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje Kozina na 9. redni seji dne 12. 3. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
letovanj za otroke in mlade
v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V 6. členu se pri navedbi Meril za dodelitev točk doda:

Št. 0392-0001/2020-1
Horjul, dne 4. marca 2020
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

HRPELJE - KOZINA
588.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o sofinanciranju programov kulturne
dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 12.2. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 56/08) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni
list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na
9. redni seji dne 12. 3. 2020 sprejel

Merila

Število udeležencev s stalnim 1 točka na udeleženca/na
prebivališčem v Občini
nočitev, do največ pet nočitev
Hrpelje - Kozina
Število mentorjev
prostovoljcev, prisotnih
na letovanju, pri čemer
se upošteva največ 1 mentor
na vsakih 8 udeležencev
(v primeru, da ostanejo
več kot 4 nerazporejeni
udeleženci, se prizna
še 1 mentor)

2. člen
V 5. členu se doda nov odstavek:
Do sredstev, ki jih prinesejo točke za javne nastope na
območni ravni in na medobmočni ravni, so upravičena tista
društva, ki prijavljajo redno dejavnost in v celoti izpolnijo pogoje
za uveljavljanje redne dejavnosti (4 nastopi).
3. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 610-3/2020
Hrpelje, dne 12. marca 2020
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

1 točka na mentorja
prostovoljca/na
8 udeležencev/na nočitev,
do največ pet nočitev
(v primeru, da ostanejo
več kot 4 nerazporejeni
udeleženci, se prizna
še 1 mentor in s tem
še 1 točka)

2. člen
Pravilnik sprejme Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina in
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 031-2/2020
Hrpelje, dne 12. marca 2020

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
programov kulturne dejavnosti
v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V 4. členu se doda novo alinejo:
– do sredstev, ki jih prinesejo točke za članstvo, so
upravičena tista društva, ki prijavljajo redno dejavnosti in
v celoti izpolnijo pogoje za uveljavljanje redne dejavnosti
(4 nastopi).

Točke

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

IG
590.

Odlok o porabi proračunske rezerve
za leto 2020

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 26. člena Poslovnika
Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet
Občine Ig na 1. izredni seji dne 17. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o porabi proračunske rezerve za leto 2020
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ig.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se v višini, določeni v
9. členu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 namenijo
za:
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– Operativne stroške ob intervencijah,
– Odpravo finančnih posledic, povezanih z vsemi ukrepi,
nastalimi s preprečevanjem širitve koronavirusa SARS-CoV-2.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo zagotovljene in posebej
specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine
Ig za leto 2020.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0003/2020
Ig, dne 17. marca 2020
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

KOPER
591.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-6/2020
Koper, dne 6. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1), ter 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na
podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 6012/1 k.o. Bertoki, s parc.
št. 1612/7 k.o. Loka, s parc. št. 3822/5 k.o. Kubed, s parc.
št. 3535/9, 3535/10 k.o. Pregara, s parc. št. 4471/4, 1879/128
k.o. Semedela, se odvzame status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
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Ta sklep velja takoj.
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III.

Št. 478-6/2020
Koper, dne 5. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-6/2020
Capodistria, 6 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 –
ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1), e l'articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00,
30/01, 29/03 e della Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) ed in virtù dell’articolo
247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 marzo
2020 ha accolto la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti sulla particella n. 6012/1, c.c. di Bertocchi, sulla particella
n. 1612/7, c.c. di Loka, sulla particella n. 3822/5, c.c. di Kubed,
sulle particelle n. 3535/9, 3535/10 c.c. di Pregara, sulle particelle n. 4471/4, 1879/128 c.c. di Semedella.
II
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di
rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata
d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva,
tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene
il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-6/2020
Capodistria, 5 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Mestni občini Koper
Št. 3505-1/2020
Koper, dne 6. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 5. marca 2020 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Mestni občini Koper
1. člen
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve,
ki jo Mestna občina Koper zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku
lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik
Mestna občina Koper ali pravne osebe javnega prava, katere
ustanoviteljica je občina in društva v javnem interesu.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja
oziroma pobudnika za:
– individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev,
– omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Mestne občine Koper
s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje
pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske
preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prejme sklep o plačilu.
(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od
vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj
za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v
zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev
skladnosti elaborata, priprava sklepa, pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje
lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč
do pripomb, sprejem sklepa na občinskem svetu, objavo v
uradnem glasilu in evidentiranje v prostorskem informacijskem
sistemu ter s tem povezanimi materialnimi stroški.
3. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih
pogojev 2.500,00 EUR
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.
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4. člen
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo
izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske
preveritve.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2020
Koper, dne 5. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulla determinazione dei costi di verifica
urbanistica nel Comune città di Capodistria
N. 3505-1/2020
Capodistria, 6 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Visto l'articolo 132, comma 2, della Legge sulla pianificazione territoriale (ZUreP-2) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/17)
e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, durante la seduta
del 5 marzo 2020, ha accolto il seguente

DECRETO
sulla determinazione dei costi di verifica
urbanistica nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
(1) Il presente decreto determina l'ammontare dei costi di
verifica urbanistica che il Comune città di Capodistria addebita
al singolo investitore o ad un proponente, come indennizzo per
i costi derivanti dalla procedura di verifica urbanistica, salvo
nel caso in cui l'investitore o il proponente sia il Comune città
di Capodistria oppure un ente di diritto pubblico fondato dal
comune ossia un'associazione di interesse pubblico.
(2) La verifica urbanistica viene effettuata su iniziativa
dell'investitore o del proponente per:
– la singola deroga alle condizioni di assetto territoriale,
– per l'uso temporaneo delle aree.
Articolo 2
(1) L'investitore o il proponente devono presentare la
domanda per l'esecuzione della verifica urbanistica sul modulo
del Comune città di Capodistria con allegato l'elaborato. Esso
deve essere preparato da una persona con qualifica di pianificatore territoriale.
(2) L'obbligo di pagamento dell'indennizzo per i costi della
verifica urbanistica si genera quando l'investitore o il proponente ricevono la delibera sul pagamento.
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(3) In base al presente decreto, l'investitore o il proponente sono tenuti a saldare un determinato importo dell'indennizzo
entro 15 giorni dalla notifica della delibera. Il pagamento
dell'indennizzo per i costi di verifica urbanistica è un prerequisito per la valutazione dell'elaborato e l'emissione di una delibera
sulla verifica urbanistica.
(4) Il pagamento dell'indennizzo comprende tutti i costi
sostenuti in relazione alla procedura di verifica urbanistica,
vale a dire: verifica della conformità dell'elaborato, preparazione della decisione, ottenimento dei pareri degli enti preposti
alla pianificazione del territorio, attuazione dell'esposizione
al pubblico, notifica scritta ai proprietari di terreni adiacenti
riguardo l'esposizione al pubblico, preparazione delle posizioni sulle osservazioni, adozione della delibera nel consiglio
comunale, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e registrazione nel sistema di informazione territoriale e i relativi costi
materiali.
Articolo 3
I costi per ciascuna singola verifica urbanistica sono i
seguenti:
– per ogni singola verifica in deroga alle condizioni di
assetto territoriale EUR 2.500,00,
– per l'uso temporaneo delle aree EUR 2.000,00.
Articolo 4
(1) La convalida della verifica urbanistica è di competenza
del consiglio comunale, pertanto il pagamento dell'indennizzo
garantisce solamente il completamento della procedura e non
la sua approvazione.
(2) In caso di interruzione della procedura o ritiro della
domanda, il proponente non ha diritto al rimborso dei costi della
verifica urbanistica già saldati.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-1/2020
Capodistria, 5 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

593.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2020
Koper, dne 6. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1), ter 27. člena
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Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na
podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
5. marca 2020 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 3362/1 in 3363/3 k.o.
Bertoki, s parc. št. 766/4, 766/8, 780/6, 780/13, k.o. Hribi,
s parc. št. 2189/4 k.o. Krkavče, s parc. št. 540/24, 1538/2,
k.o. Semedela, s parc. št. 1179/4 k.o. Sveti Anton, s parc.
št. 1137/4, 1138/2, 1140/4 k.o. Šmarje, s parc. št. 1102/2,
1102/4 k.o. Tinjan, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3362/1 in 3363/3 k.o. Bertoki, s parc. št. 766/4,
766/8, 780/6, 780/13, s parc. št. 2189/4 k.o. Krkavče, s parc.
št. 540/24, 1538/2 k.o. Semedela, s parc. št. 1179/4 k.o. Sveti
Anton, s parc. št. 1137/4, 1138/2, 1140/4 k.o. Šmarje, s parc.
št. 1102/2, 1102/4 k.o. Tinjan, zaznamuje status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-5/2020
Koper, dne 5. marca 2020
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e della
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-5/2020
Capodistria, 6 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07
– ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1), e dell'articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00,
30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), e ai sensi dell'articolo 245 della
Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 61/17) il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 5 marzo 2020,
ha accolto la seguente
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DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle
n. 3362/1 e 3363/3 c.c. Bertocchi, sulle particelle n. 766/4,
766/8, 780/6, 780/13, c.c. Hribi, sulla particella n. 2189/4
c.c. Krkavče, sulle particelle n. 540/24, 1538/2, c.c. Semedella, sulla particella n. 1179/4 c.c. Sveti Anton, sulle particelle
n. 1137/4, 1138/2, 1140/4 c.c. Šmarje, sulle particelle n. 1102/2,
1102/4 c.c. Tinjan, tutte proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione comunale.
Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3362/1 e 3363/3 c.c. Bertocchi, sulle particelle. n. 766/4, 766/8, 780/6, 780/13, sulla particella n. 2189/4
c.c. Krkavče, sulle particelle n. 540/24, 1538/2 c.c. Semedella, sulla particella n. 1179/4 c.c. Sveti Anton, sulle particelle
n. 1137/4, 1138/2, 1140/4 c.c. Šmarje, sulle particelle n. 1102/2,
1102/4 c.c. Tinjan, si procede all’acquisizione dello status di
bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2020
Capodistria, 5 marzo 2020
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

KRŠKO
594.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center
za podjetništvo in turizem Krško

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US RS, 8/96, 18/98 – odločba US RS
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. 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) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je
Občinski svet Občine Krško, na 12. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Center
za podjetništvo in turizem Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Center za podjetništvo in turizem
Krško (v nadaljevanju: zavod), ureja njegov status, razmerja

Uradni list Republike Slovenije
med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanovitelj zavoda je Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti
do zavoda izvaja Občinski svet Občine Krško, v kolikor s tem
odlokom ni drugače določeno.
2. člen
V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol, se uporabljajo kot nevtralni ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
(1) Ime zavoda je: Center za podjetništvo in turizem Krško. Skrajšano ime zavoda je: CPT Krško.
(2) Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško.
(3) Center za podjetništvo in turizem Krško je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata
zakon in ta odlok.
(4) Center za podjetništvo in turizem Krško se vpiše v
sodni register.
(5) Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.
2. Žig zavoda
4. člen
(1) Zavod ima in uporablja žig kvadratne oblike z izbranim
logotipom in besedilom: Center za podjetništvo in turizem, javni
zavod, CKŽ 46, 8270 Krško.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi
direktor.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju podjetništva in turizma za območje občine Krško.
6. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavod zagotavlja z
obveščanjem o svojem delu, z informacijami ter s poročili o
dejavnosti in opravljenem delu.
7. člen
S svojo organiziranostjo in delom se zavod povezuje z
drugimi zavodi s svojega področja v državi in mednarodnimi
organizacijami.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Namen zavoda je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija
na področju podjetništva in turizma na območju občine Krško.
9. člen
Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju podjetništva
v javnem interesu:
– zasnova programa izvedbe spodbujanja razvoja podjetništva,
– splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom (informiranje podjetnikov o ustanovitvi novega
podjetja, preveritev poslovne ideje, izbira statusne oblike, itd.),
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– osnovno svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom o možnostih pridobivanja finančnih virov,
– svetovanje glede izbora vrste razpisov in podrobnosti
zahtev za prijave na razpise,
– spodbujanje nastanka inovativnih idej in novih visoko
tehnoloških podjetij,
– spodbujanje nastanka razvojnih projektov v podjetništvu,
– splošno svetovanje in promocija lokalnega podjetniškega okolja tujim vlagateljem,
– organiziranje in izvajanje promocije podjetništva,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev in drugih dogodkov,
– upravljanje s Podjetniškim inkubatorjem Krško, ki je
dislocirana enota zavoda ter upravljanje druge lokalne infrastrukture, namenjene razvoju in spodbujanju podjetništva,
– izvajanje pospeševanja, spodbujanja nastanka inovativnih idej, start-upov, načrtovanja, organiziranja in izvajanja
razvojnih aktivnosti, projektov ter promocij na področju podjetništva,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov Regionalnega razvojnega programa regije Posavje na področju podjetništva na območju občine Krško,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
državnimi in mednarodnimi institucijami javnega, zasebnega
in društvenega sektorja na področju podjetništva.
10. člen
Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju turizma v
javnem interesu:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
– zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi,
– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov iz področja
turizma,
– spodbujanje razvoja in oblikovanje celovitih turističnih
proizvodov in turistične ponudbe,
– organiziranje, vodenje, koordiniranje dela ter izvajanje
nadzora nad lokalnimi turističnimi vodniki,
– organiziranje in izvajanje izobraževanj, delavnic in tečajev za akterje na področju turizma,
– organiziranje, izvajanje, vodenje ter nadzor nad dejavnostjo turistično informacijskih centrov na območju občine
Krško,
– spodbujanje povezovanja in sodelovanja z nosilci turistične ponudbe na lokalnem nivoju,
– spodbujanje in organiziranje skupnih prireditvenih dejavnosti in drugih dogodkov,
– koordiniranje in izdelava letnega/obdobnega koledarja
prireditev,
– urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih
elektronskih medijev,
– statistično obdelovanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu, o kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
– izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na
področju turizma,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti in stikov z javnostjo na področju turizma,
– organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov
na sejmih ali drugih predstavitvah doma in v tujini,
– spodbujanje razvoja in raziskovanj z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe za ciljne skupine
in trge,
– upravljanje javne turistične infrastrukture, ki jo na zavod
v upravljanje prenese ustanovitelj,
– urejanje in vzdrževanje neprometne turistične signalizacije,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
državnimi in mednarodnimi institucijami javnega, zasebnega
in društvenega sektorja na področju turizma.
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11. člen
Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu, opravlja tudi druge gospodarske dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
osnovno dejavnost:
– specializirana svetovanja in tehnična priprava investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise itd. po
naročilih podjetij in ostalih naročnikov,
– izvajanje drugih storitev za naročnike,
– prodaja turističnih storitev in proizvodov,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega
območja.
12. člen
Obseg izvajanja dejavnosti v javnem interesu, ki so določene v 9. in 10. členu, je zavod dolžan vsako leto uskladiti
z ustanoviteljem in pri tem upoštevati materialne in finančne
možnosti ustanovitelja, in sicer je dolžan pripraviti finančni načrt
in pri tem upoštevati izhodišča ustanovitelja, skladno s predpisi,
ki urejajo izvrševanje proračuna.
13. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/63.990 Drugo informiranje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenje
M/74.200 Fotografska dejavnost
M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
N/79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
O/84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
K/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
K/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
V. ORGANI ZAVODA
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.

14. člen

1. Direktor
15. člen
Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Je poslovni in programski direktor. Predstavlja
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in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost
dela zavoda.

finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami.

16. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa.
(2) Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

21. člen
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za
čas trajanja mandata.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklene z njim pogodbo o
zaposlitvi.

17. člen
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo
po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– pozna delo na področju podjetništva ali turizma,
– je državljan Republike Slovenije,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda.
18. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec,
ki ga s splošnim pooblastilom pooblasti direktor.
19. člen
(1) Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delo zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– skrbi za trženje storitev in sprejema cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu z zakonodajo
in predpisi,
– izvaja naloge s področja delovnih razmerij v skladu z
veljavnimi predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost,
– seznanja ustanovitelja z namero prijave na javne razpise ali pozive,
– opravlja naloge po sklepu ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6. in 9. alinee prejšnjega
odstavka daje soglasje svet zavoda. Občinska uprava daje
soglasje k aktom iz 2., 5., 6. in 9. alinee.
(3) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za
odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(4) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov s svojega
delovnega področja.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s
skrbnostjo vestnega gospodarja.
20. člen
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru

22. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom roka, za
katerega je imenovan. K razrešitvi direktorja daje soglasje
ustanovitelj.
(2) Svet zavoda razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno mesto po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov
sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi
prenosa ustanoviteljstva.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom odločitve o razrešitvi, seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost, da se o njih izjavi.
23. člen
(1) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev
določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na
odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz 22. člena.
(2) Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri pristojnem sodišču.
24. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan,
svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
25. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski
svet Občine Krško,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti s področja obrti, podjetništva in gospodarstva, ki ga,
izmed svojih članov, imenujeta Območna obrtno-podjetniška
zbornica Krško in Posavska gospodarska zbornica, Krško.
26. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po
imenovanju članov in izvolitvi predstavnikov delavcev.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(4) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
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(6) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
27. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda trikrat
zaporedoma,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne
zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata sveta zavoda imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Člana sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, razreši ustanovitelj sam ali na predlog direktorja ali sveta zavoda.
Člana sveta zavoda, predstavnika delavcev, razrešijo delavci
samoiniciativno ali na predlog direktorja ali sveta zavoda. V
primeru druge alinee prvega odstavka, je predsednik sveta
zavoda dolžan obvestiti ustanovitelja oziroma delavce.
28. člen
(1) Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki niso
navedeni v 19. členu,
– daje soglasje k programu dela in razvoju zavoda ter
spremlja njegovo izvrševanje,
– daje soglasje k finančnem načrtu in zaključnem računu
zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, v soglasju z
ustanoviteljem,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom
zavoda.
(2) Statut zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Krško.
(3) Način dela sveta zavoda določa poslovnik o delu sveta
zavoda, ki ga na predlog direktorja sprejme svet zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
29. člen
(1) Zavod lahko upravlja z nepremičninami, ki so v lasti
ustanovitelja in so dana v upravljanje s pogodbo o upravljanju.
(2) Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Zavod upravlja samostojno s premičnim premoženjem, z nepremičninami
pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.
(3) Zavod upravlja tudi z opremo in premičninami, ki pripadajo nepremičninam, določenim v prvem odstavku tega člena
ter jih vodi kot osnovna sredstva v svojih poslovnih knjigah in so
sestavni del vsakoletnega inventurnega popisa ter predstavljajo
javno infrastrukturo.
30. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih javnih
virov:
– proračun ustanovitelja,
– sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih
pozivov.
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(2) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja javne službe:
– kotizacije za seminarje, strokovna srečanja, delavnice,
– donacije, darila, sponzorstva za javno službo,
– oddaja premičnin in nepremičnin v občasno uporabo
drugim,
– drugi prihodki za opravljanje javne službe.
(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja gospodarskih dejavnosti:
– oddaja premičnin in nepremičnin v najem,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov in drugih prireditev komercialne narave,
– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– drugi zakoniti viri.
31. člen
(1) Zavod lahko oddaja nepremično premoženje v najem
ali v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih, v skladu
z določili zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Najemnina je prihodek proračuna ustanovitelja.
(3) Višino uporabnine za oddajo nepremičnega premoženja na predlog direktorja javnega zavoda s cenikom določi pristojni organ ustanovitelja. Z uporabnino se pokrijejo obratovalni
stroški in stroški manjših vzdrževalnih del.
32. člen
Za izvajanje gospodarskih oziroma drugih dejavnosti in za
sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov, mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
33. člen
(1) Oblikovanje cene gospodarske dejavnosti je v pristojnosti javnega zavoda.
(2) Cena mora pokrivati stroške gospodarske dejavnosti
in sorazmerni delež splošnih stroškov, vključno s stroškom
amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
(3) Cena mora vsebovati tudi ustrezen del dobička, katerega višina je odvisna od politike zavoda do tega dela poslovanja in od konkurence.
34. člen
Na podlagi sprejetega proračuna ustanovitelja, letnega
programa dela zavoda in finančnega načrta zavoda skleneta
ustanovitelj in zavod letno pogodbo, s katero opredelita letni
obseg financiranja zavoda za dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA
35. člen
(1) O presežku prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, odloča župan na predlog
direktorja.
(2) Primanjkljaj javnega zavoda krije ustanovitelj, če ta
nastane pri opravljanju dejavnosti javne službe, na podlagi
predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in
poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
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VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
36. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih
nesreč na občinski infrastrukturi

37. člen
Organi zavoda v okviru svojih pristojnosti odgovarjajo s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika za poslovanje in upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja in so dana zavodu v
upravljanje.

Na podlagi 29. 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), 49. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško,
na 12. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih
nesreč na občinski infrastrukturi

38. člen
(1) Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj do višine
sredstev, ki se v tekočem letu zagotavlja iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
39. člen
Ustanovitelj nadzoruje delo zavoda. Zavod je dolžan predložiti ustanovitelju predlog programov in finančni plan za naslednje proračunsko obdobje ter poročilo o izvedenih programih
in finančno poročilo, v skladu z veljavnimi predpisi in navodili
ustanovitelja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno izvoliti
in konstituirati v 6 mesecih po začetku veljavnosti tega odloka.
Do izvolitve novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom,
opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda, v okviru svojih dosedanjih pristojnosti. Z izvolitvijo sveta zavoda v
skladu s tem odlokom, preneha mandat dosedanjemu svetu
zavoda.
41. člen
Zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti statut in
druge splošne akte zavoda najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem
Krško (Uradni list RS, št. 99/08 in 9/09 – popr.).
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2020-0403
Krško, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

1. člen
S tem odlokom Občina Krško proračunsko rezervo leta
2020 in 2021 namenja za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2019
znašala 161.066,17 EUR. Trenutno so nerealizirani projekti iz
odloka 2019 v znesku 63.000,00 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 79/19) je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 293.289,00 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 1/20) je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 301.282,00 EUR.
Z upoštevanjem nerealiziranih projektov razpoložljiva
sredstva sklada proračunske rezerve v letu 2020 znašajo
391.355,17 EUR.
Višina sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravnih
nesreč s tem odlokom, je v letu 2020 v višini 374.000 EUR in
za leto 2021 v višini 117.000,00 EUR.
Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v
proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki
ga je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo za:
Sanacijo plazu Sotelsko; sanacijo brežine na JP2 Sremič Ban,
za sanacijo plazu nad cesto LZ 193241 Pot na Armes, Plaz Golek na LC 191170 ter za svetovalne storitve pri sanaciji plazov:
1
2
3
4
5

Plaz
Leto 2020
Leto 2021
Sotelsko
170.000,00 EUR
/
Zdrs brežine JP2
55.000,00 EUR
/
Sremič Ban
Plaz nad cesto
LZ 193241
90.000,00 EUR
/
Pot na Armes
Plaz Golek
35.000,00 EUR 117.000,00 EUR
na LC 191170
Svetovalne storitve
pri sanaciji posledic 24.000,00 EUR
/
naravnih nesreč
SKUPAJ
374.000,00 EUR 117.000,00 EUR

4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene
v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave po-
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sledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te
prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega
sredstev, določenega v tem odloku.
5. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan
posreduje Občinskemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-21/2020-O602
Krško, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

596.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. 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 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo,
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 12. seji, dne
5. 3. 2020, sprejel

Št.
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II.
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od podrobnega prostorsko izvedbenega pogoja, določenega za del EUP SEN 0414 v grafični prilogi OPN št. 2.2.5 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji«
Stanovanjska površina ob Partizanski ulici na Senovem, list
A1, ki določa lokacijo gradbene meje znotraj gradbene parcele,
in sicer tako, da se za konkretno investicijsko namero dopusti
gradbena meja z odmikom od zahodne meje gradbene parcele
min. 11,5 m in od južne meje gradbene parcele min. 19,00 m.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2019-O509
Krško, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko
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Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2020

Na podlagi 29. in 51. 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) ter
16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet
Občine Krško, na 12. seji, dne 5. 3. 2020, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 1/2020
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1013/12, k.o. 1359 – Presladol,
– parc.št. 446/6, k.o. 1351 – Armeško,
– parc.št. 834/15, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 2973/4, k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc.št. 508/5, k.o. 1341 – Koprivnica.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje
od PIP v delu EUP SEN 0414
I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na novogradnjo na delu zemljišča s parc.št.: 90/9, k.o. 1350
– Senovo, in se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv.
razl., v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja
prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SEN 0414 z namensko
rabo SS (stanovanjske površine).
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1404.
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598.

Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj
oziroma spričeval osebam, ki opravljajo
varnostno kritične naloge v železniškem
prometu

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma
spričeval osebam, ki opravljajo varnostno
kritične naloge v železniškem prometu
1. člen
Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost dovoljenj oziroma
spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge, ki jim
veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020.
2. člen
Dovoljenjem oziroma spričevalom iz prejšnjega člena, ki
jim veljavnost poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila
2020, se veljavnost podaljša do 30. julija 2020.

Stran

1780 /

Št.

29 / 18. 3. 2020

Uradni list Republike Slovenije

KONČNA DOLOČBA

dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

3. člen
Ta odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00710-11/2020
Ljubljana, dne 18. marca 2020
EVA 2020-2430-0025
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

599.

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) in v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih
1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) se v 1. členu
doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na začasno prepoved iz prejšnjega odstavka
lahko poveljnik Civilne zaščite odredi uporabo teh prostorov za
izvajanje ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00727-2/2020
Ljubljana, dne 18. marca 2020
EVA 2020-3330-0016

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 25/20) se za 2. členom doda nov, 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(1) Za prodajalne z živili iz prve alineje prvega odstavka
prejšnjega člena se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure
(lahko tudi prej) in najmanj do 20.00 ure.
(2) Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem,
nosečnicam) mora biti v času od 8.00 do 10.00 ure omogočena
prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni).
(3) Ob nedeljah in dela prostih dnevih iz 1. in 2. člena
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF,
19/15 in 83/16) so zaprte vse prodajalne iz prejšnjega člena,
razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00726-4/2020
Ljubljana, dne 18. marca 2020
EVA 2020-2130-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

600.

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

601.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo iz Italijanske republike zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) in v zvezi s 1. točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve
in obvladovanja nalezljive bolezni
1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo pogoji vstopa na
območje Republike Slovenije iz Italijanske republike.
2. člen
(1) Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:
1. Vrtojba,
2. Fernetiči,
3. Škofije,
4. Krvavi potok.
(2) Kontrolne točke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka so odprte ves čas, kontrolna točka iz 4. točke prejšnjega
odstavka pa od 5. do 23. ure.
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(3) Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka in zaporo
vseh drugih cestnih povezav z Italijansko republiko.
(4) Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski
avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.
(5) Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk,
zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo,
se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih
končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in
je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.
3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki
ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim
izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži,
se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:
– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj,
kihanje, oteženo dihanje).
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali
kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.
4. člen
Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo
svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo
kmetijsko-poljedelska dela.
5. člen
Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita
Republike Slovenije ob asistenci Policije.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske
republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).
7. člen
Ta odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00:00 uri.
Št. 00717-4/2020
Ljubljana, dne 18. marca 2020
EVA 2020-1711-0007
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
598.
599.
600.

601.

VLADA

Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma
spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične
naloge v železniškem prometu
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni

1779
1780

1780
1780

OBČINE
DOBJE

586.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju drugega tromesečja leta 2020

587.

Odlok o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih
odpadkov

588.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje Kozina
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina

589.

590.
591.
592.
593.

594.
595.
596.
597.

1769

HORJUL

1769

HRPELJE - KOZINA

IG

Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020

1770
1770
1770

KOPER

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Mestni občini Koper
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

1771
1772
1773

KRŠKO

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center
za podjetništvo in turizem Krško
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta
2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč
na občinski infrastrukturi
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2020

1774
1778
1779
1779

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica Katja Triller Vrtovec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5%
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

