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VLADA
725.

Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje
zdravil z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin
ali azitromicin

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) ter v zvezi s 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 omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil
z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin
ali azitromicin
1. člen
(1) S tem odlokom se v času trajanja epidemije COVID-19
omeji predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino:
‒ klorokin s klasifikacijsko oznako P01BA01 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu:
klorokin),
‒ hidroksiklorokin s klasifikacijsko oznako P01BA02 po
anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu: hidroksiklorokin) ali
‒ azitromicin s klasifikacijsko oznako J01FA10 po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (v nadaljnjem besedilu:
azitromicin).
(2) Predpisovanje in izdaja zdravil z učinkovino klorokin
ali hidroksiklorokin, ki se v skladu z odobrenimi indikacijami
uporabljajo za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, se omeji z namenom, da se
navedenim pacientom trajno zagotovi nemotena in ustrezna
preskrba s temi zdravili.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je zdravila iz prejšnjega
odstavka dovoljeno uporabljati tudi za zdravljenje pacientov,
obolelih zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2, vendar le za
okužbe v okviru bolnišničnega zdravljenja.
(4) Zdravila z učinkovino azitromicin se omeji z namenom,
da se zagotovi uporaba tega zdravila le za zdravljenje pacientov v okviru odobrenih indikacij.
2. člen
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin
sme predpisati le zdravnik specialist revmatolog, in sicer

za zdravljenje pacientov z revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom, ali izbrani osebni zdravnik, kadar po
navodilu zdravnika specialista revmatologa nadaljuje zdravljenje pacienta.
(2) Ne glede na 210. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07,
33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C,
25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20)
se zdravilo z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin ne sme
predpisovati na recept za lastno uporabo ali na samoplačniški
recept.
(3) Zdravila z učinkovino azitromicin ni dovoljeno predpisati na samoplačniški recept.
3. člen
(1) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se
izdajo na recept v količini, ki ustreza zdravljenju pacienta z
revmatoidnim artritisom ali eritematoznim lupusom za obdobje
enega meseca.
(2) Zdravila z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se
smejo izdati le na podlagi recepta zdravnika specialista revmatologa ali izbranega osebnega zdravnika v primerih iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
(3) Izdaja zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin
na samoplačniški recept ali na recept za lastno uporabo ni
dovoljenja.
(4) Izdaja zdravil z učinkovino azitromicin na samoplačniški recept ni dovoljena.
4. člen
Omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov
zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-14/2020
Ljubljana, dne 3. aprila 2020
EVA 2020-2711-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

2002 /

Št.

43 / 3. 4. 2020

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
AJDOVŠČINA
726.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
Občine Ajdovščina za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 49. 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 – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 1. korespondenčni seji z dne 31. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve Občine
Ajdovščina za leto 2020
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 179.000,00 evrov
se namenijo za financiranje izdatkov za izvajanje intervencijskih
ukrepov ob epidemiji koronavirusa.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru poročila o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta v okviru Zaključnega računa proračuna
Občine Ajdovščina za leto 2020.

do 30. junija 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Cerkno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/19 in 73/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

70

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

2.167.185

DAVČNI PRIHODKI

1.878.244

700 Davki na dohodek in dobiček

1.787.734

703 Davki na premoženje

32.047

704 Domači davki na blago
in storitve

59.252

706 Drugi davki
71

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

288.941

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

173.955

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

727.

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju april–junij 2020

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski
svet Občine Cerkno na 9. dopisni seji dne 26. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju april–junij 2020
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila

73

74

2.596
962
3.005
108.423

KAPITALSKI PRIHODKI

1.879

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

1.879

PREJETE DONACIJE

1.440

730 Prejete donacije iz domačih
virov

1.440

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij

II.

–789

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

CERKNO

2.433.382

(70+71+72+73+74)

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2020-4
Ajdovščina, dne 31. marca 2020

Proračun
april–junij (v eur)

SKUPAJ ODHODKI

262.878
262.878
1.778.520

(40+41+42+43+44)
40

TEKOČI ODHODKI

625.247

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

151.468

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

23.691
396.286
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Št.

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

795.844

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

576.443

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

44.691

413 Drugi tekoči domači transferi

174.710

INVESTICIJSKI ODHODKI

357.429

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

357.429

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

654.862

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

42

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

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2020
dalje.
Št. 900-0002/2020
Cerkno, dne 26. marca 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

DOBROVA - POLHOV GRADEC
0
71.472

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

71.472

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

583.390

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–71.472

XI.

NETO FINANCIRANJE

–654.862

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

2003

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

Stran

6. člen

6.631
47.171
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468.190

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

728.

Sklep o podrobnejši opredelitvi izjem
določenih v odloku o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah v Republiki Sloveniji
ter prepovedi gibanja izven občin in dostopu
na javne površine oziroma javne kraje v Občini
Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 3. in 4. člena Odloka o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven
občin (Uradni list RS, št. 38/20) in 30. in 32. člena Statuta
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12
in 43/19) izdajam

SKLEP
o podrobnejši opredelitvi izjem določenih
v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven
občin in dostopu na javne površine oziroma
javne kraje v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1 SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se na območju Občine Dobrova - Polhov
Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina) določi podrobnejša
opredelitev izjem, določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni
list RS, št. 38/20) in način, pogoji dostopa oziroma prepovedi
dostopa na javne kraje in površine v občini.

Stran
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2 GIBANJE, DOSTOP IN ZADRŽEVANJE
NA JAVNEM KRAJU
2. člen
(gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju)
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob
upoštevanju ohranjanje varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:
– prihod in odhod ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje
in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarne, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
3 PODROBNEJŠA OPREDELITEV IZJEM
3. člen
(podrobnejša opredelitev izjem)
(1) Na območju občine se občankam in občanom (v nadaljnjem besedilu: občan) zagotavlja dostop do:
– trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– lekarne,
– kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in trgovin za
prodajo semen, krmil in gnojil,
– bencinskih črpalk,
– pošt,
– dostavnih, čistilnih in higienskih storitev.
(2) Občani lahko izven območja občine po javni cesti
oziroma javni poti dostopajo do najbližje dostopne storitve v
drugi občini, in sicer:
– trgovine z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– drogerije in drogerijskih marketov,
– prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– mest za prodajo hrane za živali,
– prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in trgovin za
prodajo semen, krmil in gnojil,
– bencinskih črpalk,
– bank,
– dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– avtomobilskega servisa in servisa kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.
(3) Občani lahko za dostop do storitev izven območja
občine, ki so določene s prejšnjim odstavkom, izpolnijo izjavo
v prilogi k temu sklepu oziroma jo lastnoročno napišejo, in jo ob
morebitnem nadzoru pokažejo pooblaščeni osebi.
(4) Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz tega člena, je ob upoštevanju
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba
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zaščitne maske ali druge zaščite ustnega in nosnega predela
(šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta, ter
zaščitnih rokavic.
4 DOSTOP DO PARKOV IN SPREHAJALNIH POTI
4. člen
(dostop do parkov in sprehajalnih poti)
(1) Na območju občine je ob upoštevanju varne razdalje
do drugih oseb dovoljen dostop na vse javne površine in javne
kraje, razen na javne površine oziroma javne kraje, kjer je dostop prepovedan, in sicer:
– zunanje športne površine pri OŠ Dobrova, pri OŠ Polhov Gradec, pri POŠ Šentjošt in pri POŠ Črni Vrh,
– Igrišče z igrali pri vrtcu Dobrova, pri vrtcu Brezje, pri
OŠ Dobrova, pri OŠ Polhov Gradec, pri POŠ Šentjošt in pri
POŠ Črni Vrh,
– Športno rekreacijski center Gabrje,
– Igrišče na Devcih, Dobrova,
– Športni igrišče ŠD Brezje,
– park pri Polhograjski graščini,
– Polhov doživljajski park,
– prireditveni prostor pri Pograjskem domu,
– parkirišče pri Domu krajanov Črni Vrh.
(2) Občani lahko na javne površine in javne kraje za
katere je dostop dovoljen, dostopajo v skladu z navodili, ki se
objavijo na javnem kraju oziroma javni površini.
(3) Javne površine oziroma javni kraji iz tega člena se
opremijo z obvestili o načinu in pogojih dostopa do javnih površin oziroma javnih krajev ter prepovedmi.
5 NADZOR NAD IZVAJANJEM SKLEPA
IN KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja pristojni medobčinski inšpektorat in pripadniki Civilne zaščite.
6. člen
(kazenske določbe)
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba,
ki krši določila 4. člena tega sklepa.
6 KONČNA DOLOČBA
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2020-1
Dobrova, dne 31. marca 2020
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar
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Stran

2005

Izjava
Na podlagi določil 2. člena Sklepa o podrobnejši opredelitvi izjem določenih v odloku o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi
gibanja izven občin in dostopu na javne površine oziroma javne kraje v Občini Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 43/20)
Podpisani ………….....................................................
(navesti ime in priimek),
stanujoč
……………………………………………………...............................................................................................

(navesti naslov stalnega oz. začasnega prebivališča v občini)
IZJAVLJAM

da potujem iz Občine .....................................................................................................................

(navesti občino, v kateri imate stalno oz. začasno prebivališče)

zaradi dostopa do (ustrezno označite) :
trgovine z živili in kmetijske neposredne prodaje,
drogerije in drogerijskega marketov,
prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
mest za prodajo hrane za živali,
prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
kmetijske trgovine, klavnice in trgovine za prodajo semen, krmil in gnojil,
bencinske črpalke,
banke,
dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
avtomobilskega servisa in servisa kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme
drugo (vpišite)______________________________________________________
v Občino ..................................................................................................................

(navesti občino v katero potujete).

V/Na .......................................

(navesti kraj in datum)

Podpis:

* Obvestilo je informativne narave in služi za opredelitev namena potovanja izven kraja občine, v
kateri ima občan stalno oziroma začasno prebivališče. Obvestilo lahko občan pokaže pooblaščeni
osebi, ki nadzira izvajanje Sklepa o podrobnejši opredelitvi izjem, določenih v odloku o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi
gibanja izven občin in dostopu na javne površine oziroma javne kraje v Občini Dobrova - Polhov
Gradec.
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HRPELJE - KOZINA
729.

Sklep o spremembi Sklepa o začasnih izpisih
v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi
bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca

Na podlagi Sklepa o začasnih izpisih v poletnih mesecih,
odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa
vrtca (Uradni list RS, št. 59/13) in 16. člena Statuta Občine
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet
Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasnih izpisih
v poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi
bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca
1. člen
Prvi odstavek 1. člena Sklepa o začasnih izpisih v poletnih
mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa vrtca, se spremeni kot sledi:
»Starši otrok, za katere je Občina Hrpelje - Kozina po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko
uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca
in največ dveh mesecev.«
2. člen
Ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2020
Hrpelje, dne 12. marca 2020
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

Uradni list Republike Slovenije
1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

0,0059

EUR/kg

CENA STORITVE

0,1368

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,1427

EUR/kg

2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR/kg

CENA STORITVE

0,1551

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,1551

EUR/kg

3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR/kg

CENA STORITVE

0,0869

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,0869

EUR/kg

4. CENA ODLAGANJA / ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR/kg

CENA STORITVE

0,1057

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,1057

EUR/kg

2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za storitve
opravljene od 1. aprila 2020 dalje.
4.
Dosedanji sklep št. 354-7/2019-2 z dne 26. 3. 2019, ki
potrjujejo ceno ravnanja z odpadki, preneha veljati z dnem
31. 3. 2020.
Št. 354-7/2019-6
Hrpelje, dne 12. marca 2020

730.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina,
Komen in Divača

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 141/04) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne12. 3.
2020 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina potrjuje Elaborat o
oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača,
št. IT/4570-19.
Cene za storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki so sledeče:

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

MURSKA SOBOTA
731.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj
podjetništva in malega gospodarstva v Mestni
občini Murska Sobota

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl.
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 71. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11) je
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. 3.
2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva
in malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence,
ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške
in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna
občina ali občina).
2. člen
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem
in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za
potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja oziroma
enote malega gospodarstva v vseh fazah njihovega razvoja,
povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij ali enot malega gospodarstva, spodbujanje njihovega razvoja ter ustvarjanje novih delovnih mest.
(2) Za uresničevanje ciljev občine iz prejšnjega odstavka
se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2020.
3. člen
Sredstva, potrebna za uresničevanje ciljev iz prejšnjega
člena, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z vsakokratnim odlokom o proračunu
občine in iz drugih virov.
4. člen
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so pravne
ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala, srednja
in velika podjetja ne glede na njihov pravni status, obliko ali
lastništvo, če je njihova dejavnost, ki je predmet sofinanciranja,
pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki se opravlja na trgu
zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če z opravljanjem
te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi subjekti. Za
te upravičence se v tem pravilniku uporablja izraz »podjetje«.
(2) Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se štejejo vsi
subjekti, ki izvajajo ukrep iz tega pravilnika tako, da ima ta
neposredne učinke v Mestni občini Murska Sobota, kar se
podrobneje določi v javnem razpisu.
(3) Z javnim razpisom se lahko določijo različne vrste upravičenci do pomoči »de minimis« za posamezne razpisane ukrepe.
5. člen
Za mikro, malo in srednje podjetje (MSP) se po tem
pravilniku štejejo tista podjetja, ki so opredeljena enako, kot s
splošno opredelitvijo MSP, ki jo uporablja Komisija v skladu s
svojim posebnim Priporočilom z dne 6. maja 2003 o opredelitvi
C(2003) 1422 konč. (UL L 124, 20. 5. 2003) ter Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 i3n 108 Pogodbe (Uradni list EU L 187 z dne
26. 6. 2014). Vsa ostala podjetja se štejejo za velika podjetja.
6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
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– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in
države,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti
do delavcev,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
7. člen
(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi
zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo
o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013, ali drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še
ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške,
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter
– združitvi ali razdelitvi podjetij.
(2) Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
Pomoč prav tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni promet.
(4) Mestna občina bo pisno obvestila prejemnika, da je
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o
znesku »de minimis« pomoči.
(5) Mestna občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence
o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve
pomoči.
8. člen
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Določene zgornje meje in največje intenzivnosti pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč
dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali
individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek javnih
sredstev za dejavnost, projekt ali podjetje.
9. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh
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proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR).
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
(3) Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(4) Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de
minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis«
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
(5) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za iste ukrepe za financiranje tveganja.
(6) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred
odbitkom davka ali drugih dajatev.
10. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva
v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.
11. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do
100 % upravičenih stroškov.
II. UKREPI POMOČI
12. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
3. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
4. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih
delovnih mest,
5. sofinanciranja poslovanja poslovnih subjektov v območju mestnega jedra.
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
13. člen
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo
rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
14. člen
(1) Upravičeni stroški za materialne investicije na območju
občine so:
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– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo
proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe
proizvodnje,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.
(2) Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.
15. člen
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja,
ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na
območju občine.
(2) Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna
in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca
najmanj 5 let.
2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
16. člen
(1) Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje
podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij
ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitev boljših
možnosti za gospodarskih razvoj.
(2) Upravičeni stroški so stroški komunalnega prispevka.
(3) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja,
ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na
območju občine.
(4) Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Naložba se
mora ohraniti v občini najmanj 5 let po zaključku investicije. Do
sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v
celoti plačan komunalni prispevek.
3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
17. člen
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega
razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih
poslovnih prostorov.
18. člen
Upravičeni stroški za sofinanciranje najemnin za poslovne
prostore na območju občine so stroški najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja.
19. člen
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki najemajo ali že imajo najete poslovne prostore v mestni
občini ali na posameznem območju mestne občine.
(2) Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov
(brez vključenega DDV).
4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih
delovnih mest
20. člen
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
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21. člen
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini
do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo
v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.
(2) Pomoč iz tega člena se lahko kumulira z ostalimi
pomočmi iz tega pravilnika.
22. člen
(1) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine
in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic
in je tudi poslovni sedež na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja,
ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju
občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane
brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine
in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz
4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež
izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in
zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v
primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve
zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.

leti.

23. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve
5. Sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov
v območju mestnega jedra

24. člen
Namen pomoči je ohranitev poslovanja poslovnih subjektov v mestnem jedru, povečevanje števila zaposlenih ter
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
25. člen
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini
do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo
v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški plač redno zaposlenih v višini do 3 minimalnih
mesečnih plač, ki se nanašajo na preteklo obdobje poslovanja
prijavitelja,
– stroški najemnin za poslovne prostore v mestnem
jedru.
(2) Pomoč iz tega člena se ne more kumulirati z ukrepom
4. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest in ukrepom 3. sofinanciranje najemnin za poslovne
prostore iz tega pravilnika.

Št.

43 / 3. 4. 2020 /

Stran

2009

26. člen
(1) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika, ki poslujejo na območju mestnega jedra Murske
Sobote, kot izhaja iz javnega razpisa.
(2) Natančnejše območje mestnega jedra, se opredeli z
javnim razpisom.
III. NAČIN DODELJEVANJA
27. člen
(1) Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih
finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s
pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne
ukrepe ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz 4. člena
tega pravilnika.
(3) Skupna višina sredstev po javnem razpisu ne sme presegati skupnega zagotovljenega zneska v proračunu mestne
občine za leto, v katerem se izvede javni razpis.
28. člen
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
29. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po
tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
30. člen
(1) Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in
občino se uredijo s pogodbo.
(2) Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
31. člen
V primeru, da se ugotovi:
– da prejemnik pomoči projekta ni izvedel (za projekt
se štejejo investicije ali druge oblike upravičenih stroškov pri
posameznih ukrepih) ali
– da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe ali
– da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali
– da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih
podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave ter ob drugih kršitev
in nepravilnosti ali
– da prejemnik redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali
– da je davčni dolžnik,
je mestna občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
IV. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020-1
Murska Sobota, dne 30. marca 2020
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

Stran
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POSTOJNA
732.

Stari trg, dne 24. marca 2020
Župan
Občine Loška Dolina
Janez Komidar

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »skupna
občinska uprava občin Postojna, Cerknica,
Pivka, Loška dolina in Bloke«

V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18), 17. člena Statuta
Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 2/17), 16. člena Občine Pivka (Uradni list RS,
št. 58/99, 77/00 – popravek, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in
111/13), 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS,
št. 49/99) in 15. člena Občine Bloke (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 62/17), so Občinski svet Občine Postojna dne 19. 3.
2020, Občinski svet Občine Cerknica dne 18. 3. 2020, Občinski
svet Občine Pivka dne 19. 3. 2020, Občinski svet Občine Loška
dolina dne 24. 3. 2020 in Občinski svet Občine Bloke dne 23. 3.
2020, sprejeli

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »skupna občinska
uprava občin Postojna, Cerknica, Pivka,
Loška dolina in Bloke«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (Uradni
list RS, št. 3/10, 5/11 in 82/19; v nadaljnjem besedilu: Odlok)
se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»Skupna občinska uprava lahko za opravljanje nalog na
posameznih delovnih področjih, prevzame javne uslužbence,
zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic skupne
občinske uprave, pri čemer se njihov delovnopravni položaj,
glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne
občine ustanoviteljice skupne občinske uprave, ne sme poslabšati.«.
2. člen
(1) Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi Občina Postojna.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 19. marca 2020
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
Cerknica, dne 18. marca 2020
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar
Pivka, dne 19. marca 2020
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Nova vas, dne 23. marca 2020
Župan
Občine Bloke
Jože Doles

SLOVENSKE KONJICE
733.

Zaključni račun proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
81. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 5. dopisni seji sklicani dne 24. 3. 2020
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Slovenske Konjice
za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun izkazuje:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

12.205.718

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.171.823

70

DAVČNI PRIHODKI

9.729.149

700

Davki na dohodek in dobiček

8.568.033

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.442.674

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.083.789

711

Takse in pristojbine

12.465

712

Globe in druge denarne kazni

34.685

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

31.762

714

Drugi nedavčni prihodki

279.973

72

KAPITALSKI PRIHODKI

346.818

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

899.984
261.132

0
346.818
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74

TRANSFERNI PRIHODKI

687.078

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

554.871

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije

132.207

78

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

786

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.088.279

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

641.354

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

104.231

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1.473.202

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.511.311

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.511.311

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

2.721.575

1.824.993
12.467
138.530
5.261.189
35.425
3.416.177
336.385

2011

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

914.739

50

ZADOLŽEVANJE

914.739

500

Domače zadolževanje

914.739

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

229.439

55

ODPLAČILA DOLGA

229.439

550

Odplačila domačega dolga

229.439

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

–197.261

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

685.300

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

882.561

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

1.632.900

9009 Splošni sklad za drugo

1.632.900

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za
leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih
programov. Splošni del na nivoju trimestnih kontov se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli pa na spletni
strani občine.
4. člen
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4500-0001/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

45.000

TREBNJE

549.205
–882.561

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

Stran

C. RAČUN FINANCIRANJA

594.205

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
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734.

Sklep o razveljavitvi razpisa nadomestnih
volitev člana Občinskega sveta Občine
Trebnje, predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 32. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) v zvezi z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je Posebna občinska volilna
komisija Občine Trebnje na 1. dopisni seji dne 31. marca 2020
sprejela

SKLEP
o razveljavitvi razpisa nadomestnih volitev člana
Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika
romske skupnosti
1.
Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 14/20, se razveljavi.
2.
Z dnem objave tega sklepa prenehajo teči vsi roki za
izvedbo volilnih opravil za volitve iz prejšnje točke, razpisane
za nedeljo, 17. maja 2020.

Stran

2012 /
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3.
Posebna občinska volilna komisija Občine Trebnje bo
nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Trebnje,
predstavnika romske skupnosti, ponovno razpisala po preklicu
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2020(4-01)
Vrhnika, dne 30. marca 2020
Župan
Občine Vrhnika
Daniel Cukjati

Št. 040-9/2019
Trebnje, dne 31. marca 2020
Predsednik
Posebne občinske volilne komisije
Občine Trebnje
Andrej Miklič

VRHNIKA
735.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2020

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11, 4/2013 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis
št. 430/2015) in Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
2020 (Naš časopis, št. 477/2019) je Občinski svet Občine Vrhnika na 3. dopisni seji dne 30. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2020
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Vrhnika v letu 2020.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 30.000,00 EUR
se namenijo za financiranje izdatkov za zajezitev epidemije z
virusom COVID-19 v letu 2020. Sredstva se namenijo za:
– stroške intervencij (stroški prehrane, stroški refundacij
in stroški druge potrebne opreme in storitev),
– izdatki za nakup zaščitnih sredstev (razkužila in podobno),
– izdatki za nakup nove zaščitne opreme (zaščitne maske, rokavice, oblačila in podobno).
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena naknadno in bo
specificirana v okviru polletnega poročila o izvrševanju proračuna oziroma ob zaključnem računu Občine Vrhnika za leto 2020.

ŽIROVNICA
736.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Žirovnica za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami), 13. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je
Občinski svet Občine Žirovnica na 1. dopisni seji dne 26. 3.
2020 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020
1. člen
V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 1. 2021.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 422-0002/2020
Breznica, dne 26. marca 2020
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar

Uradni list Republike Slovenije
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POPRAVKI
737.

Popravek Sklepa o podrobnejši opredelitvi
načina, pogojev dostopa in izjem določenih
v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
v Republiki Sloveniji za območje Občine
Ivančna Gorica

V Sklepu o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 41/20 z dne 2. 4. 2020 je bila ugotovljena
napaka, zato se na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN
in 60/17 – ZPVPJN-B) objavi

POPRAVEK
Sklepa o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev
dostopa in izjem določenih v Odloku
o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki
Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica
V Sklepu o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 41/20) se 1. točka prvega odstavka 1. člena besedilo:
»1. Odseki cest, ki vodijo do javnih površin, kjer se predvideva zbiranje ljudi:
a) Lokalna cesta (LC)
b) Lokalna cesta (LC)
c) Lokalna cesta (LC)
d) Lokalna cesta (LC)
e) Javna pot (JP)
f) Lokalna cesta (LC)
g) Javna pot (JP)

138041
138071
138081
138061
638501
138241
638151

Muljava–Zavrtače.
Ivančna Gorica–Stična–Obolno–Gozd Reka.
Peščenik–Zavrtače–Malo Hudo.
Višnja Gora–Žabjek.
Kosca–Groznik.
Krka–Gradiček.
Šentvid pri Stični–Petrušnja vas–Strmec.«,

pravilno glasi:
»1. Odseki cest, ki vodijo do javnih površin, kjer se predvideva zbiranje ljudi:
a) Lokalna cesta (LC)
b) Lokalna cesta (LC)
c) Lokalna cesta (LC)
d) Lokalna cesta (LC)
e) Javna pot (JP)
f) Lokalna cesta (LC)
g) Javna pot (JP)
h) Javna pot (JP)

138041
138071
138081
138061
638501
138241
638151
638653

Muljava–Zavrtače.
Ivančna Gorica–Stična–Obolno–Gozd Reka.
Peščenik–Zavrtače–Malo Hudo.
Višnja Gora–Žabjek.
Kosca–Groznik.
Krka–Gradiček.
Šentvid pri Stični–Petrušnja vas–Strmec.
Šolski center–Kojina.«.

Št. 007-0005/2020-2
Ivančna Gorica, dne 3. aprila 2020
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

Stran

2013

Stran

2014 /
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VSEBINA
725.

VLADA

Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil
z učinkovino klorokin, hidroksiklorokin ali azitromicin

733.
2001
734.

OBČINE
726.

727.

728.

729.
730.

731.

732.

AJDOVŠČINA

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2020

2002

CERKNO

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v
obdobju april–junij 2020

2002

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Sklep o podrobnejši opredelitvi izjem določenih
v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin
in dostopu na javne površine oziroma javne kraje
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

HRPELJE - KOZINA

Sklep o spremembi Sklepa o začasnih izpisih v
poletnih mesecih, odsotnost otroka zaradi bolezni
in določitvi poslovnega časa vrtca
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in
Divača

2006

2006

MURSKA SOBOTA

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini
Murska Sobota

2006

POSTOJNA

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »skupna občinska uprava
občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in
Bloke«

2010

2010

TREBNJE

Sklep o razveljavitvi razpisa nadomestnih volitev
člana Občinskega sveta Občine Trebnje, predstavnika romske skupnosti

2011

VRHNIKA

735.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2020

736.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2020

737.
2003

SLOVENSKE KONJICE

Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019

2012

ŽIROVNICA

2012

POPRAVKI

Popravek Sklepa o podrobnejši opredelitvi načina,
pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi
na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji
za območje Občine Ivančna Gorica

2013
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Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 43/20
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VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Drugo preklicujejo

897
899
900
901
901
901
902
905
905
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