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MINISTRSTVA
1939.

Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe
o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem
ukrepov glede najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali ter označevanja
in registracije živali

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
(Uradni list RS, št. 36/20) v zvezi s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 101/20) ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnih
ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva
živali ter označevanja in registracije živali
1. člen
Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
ter označevanja in registracije živali (Uradni list RS, št. 41/20,
55/20 in 78/20) preneha veljati.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-267/2020
Ljubljana, dne 17. julija 2020
EVA 2020-2330-0098
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1940.

Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi
ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske
podusti v Goriških brdih

Za izvrševanje 81. člena Zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20)
v zvezi s prvim odstavkom 21. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14,
64/16 in 62/19) minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj
v vodotokih, ki so habitat primorske podusti
v Goriških brdih
1. člen
(1) Ta odredba določa začasne prepovedi in omejitve
ravnanj v vodotokih Reka in Kožbanjšček ter v njunih pritokih v
Goriških brdih, ker ogrožajo obstoj zavarovane vrste primorska
podust (Protochondrostoma genei).
(2) Območje začasnih prepovedi in omejitev ravnanj v
vodotoku Reke sega od sotočja Imenjščka in Vedrijanščka do
državne meje, v vodotoku Kožbanjšček pa od sotočja z Belskim potokom do sotočja z Reko ter vključuje tudi vodotoke,
ki se stekajo v vodotoka Reko in Kožbanjšček, ter zgornji tok
Kožbanjščka.
(3) Shematsko sta potek vodotokov Reka in Kožbanjšček
in območje njunih pritokov iz prejšnjega odstavka prikazana
na publikacijski karti v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(1) V vodotoku Reke in Kožbanjščka je prepovedano:
1. odstranjevanje lesenih panjev in pragov iz struge,
2. odstranjevanje zarasti na brežini struge,
3. odstranjevanje lesnate obrežne zarasti v širini 5 m od
struge,
4. izvajanje posegov, s katerimi bi se uničili tolmuni in
razgibanost struge,
5. postavljanje pregrad v vodotok,
6. odstranjevanje naplavin iz struge,
7. odvzemanje vode iz vodotokov,
8. odlov rib, razen intervencijsko ob strokovnem nadzoru
Zavoda za ribištvo Slovenije, in
9. izvajati organizirane skupinske rekreacijske aktivnosti
v strugi.
(2) Na območju pritokov Reke in Kožbanjščka ter zgornjega toka Kožbanjščka je prepovedano:
1. odvzemanje vode iz vodotokov,
2. vsako ravnanje, ki povzroči nasipanje ali nalaganje
zemljine v vodotok in spiranje zemljine dolvodno,
3. odstranjevanje lesnate obrežne zarasti v širini 3 m od
struge in
4. odstranjevanje naplavin iz struge.
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(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se na
območju začasnih prepovedi in omejitev ravnanj v okviru obvezne gospodarske javne službe, po predhodnem dogovoru
z Zavodom Republike Slovenije za naravo in z Zavodom za
ribištvo Slovenije, lahko izvedejo ukrepi vzdrževanja vodnih in
priobalnih zemljišč ter varstva pred škodljivim delovanjem voda.
3. člen
(končanje postopkov)
Postopki izdaje vodnega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu s to odredbo.
4. člen
(začetek in prenehanje veljavnosti)
Ta odredba začne veljati 27. julija 2020 in velja eno leto.
Št. 007-211/2020
Ljubljana, dne 17. julija 2020
EVA 2020-2550-0041
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor
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Priloga 1: Potek vodotokov Reka in Kožbanjšček ter območje njunih pritokov v Goriških brdih
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OBČINE

40

CERKNO
1941.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2020

Na podlagi 40. 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), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na redni seji dne 21. 7.
2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2020

A.

70

71

72

73
74

78

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
in iz drugih držav
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij in iz drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+44)

42

43

1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 75/20) se v drugem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
Skupina/podskupina kontov

41

Proračun leta
2020 (v eur)

5.468.084
4.951.314
4.292.038
3.945.001
217.573
129.464
659.276
350.328
4.521
2.840
12.782
288.805
146.861
119.649
27.212
485
485
354.424
317.723
36.701
15.000
15.000
6.065.216

B.

75
V.

VI.
C.
50

55

TEKOČI ODHODKI
1.933.516
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
310.107
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
49.262
402 Izdatki za blago in storitve
1.381.229
403 Plačila domačih obresti
10.298
409 Rezerve
175.071
TEKOČI TRANSFERI
2.012.663
410 Subvencije
89.959
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.195.263
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
194.154
413 Drugi tekoči domači transferi
533.287
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.914.066
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
1.914.066
INVESTICIJSKI TRANSFERI
212.520
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
152.284
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
60.236
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–597.132
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
105.467
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
105.467
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
–702.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE
–105.467
XI. NETO FINANCIRANJE
597.132
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
702.599
«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2019-4
Cerkno, dne 21. julija 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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Št.

DOLENJSKE TOPLICE
1942.

72

73
74

II.
40

4.200

409 Rezerve

30.000

TEKOČI TRANSFERI

1.371.635

410 Subvencije

42

78.643

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

884.350

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

104.770

413 Drugi tekoči domači transferi

303.873

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.315.010

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.315.010

O D L OK
spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2020 – rebalans II

43

SPLOŠNA DOLOČBA

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI.

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

0

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

80.674

50

ZADOLŽEVANJE

80.674

Skupina/podskupina kontov/OPIS

71

736.116

403 Plačila domačih obresti
41

4251
62.060

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2020 – rebalans II

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto
2020 (Uradni list RS, št. 22/19, 44/19 in 12/20), se spremeni
prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:

70

Stran

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni sej dne 2020 sprejel

A.
I.

103 / 23. 7. 2020 /

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Leto 2020
(v EUR)
4.203.449
3.504.876
3.001.986
2.602.461
250.825
148.600
100
502.890
281.290
5.000
28.600
26.500
161.500
205.700
200
500
205.000
2.500
2.500
490.374
490.374
4.058.114
1.243.602
411.226

INVESTICIJSKI TRANSFERI

127.867

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

66.838

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

61.029
145.335

500 Domače zadolževanje

80.674

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

57.038

55

ODPLAČILO DOLGA

57.038

550 Odplačila domačega dolga

57.038

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

–145.335

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

–33.397
«

168.971
23.636

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2020
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk
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Sklep o spremembi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec
Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03 in spremembe) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine
Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o spremembi cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se spremenijo s 1. 9.
2020 in znašajo mesečno:
– Prvo starostno obdobje
– Drugo starostno obdobje
– Kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)

3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 032-13/2020(0106)-11
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine
Dolenjske Toplice

Na podlagi drugega odstavka 11., 12. in 13. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 10., 15. in 16. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni seji dne 15. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
S tem sklepom se dopolni Letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice za leti
2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).

2. člen

Vrsta nepremičnine
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 2097/1 k.o. Stare Žage
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 684/5 k.o. Gorenje
Polje – del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1938/1 k.o. Podturn
– del
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1924/2 k.o. Podturn
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 362/11 k.o. Toplice
– del
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2020
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

v EUR na otroka
498,11
362,15
410,38

2. člen
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, št. 03218(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS, št. 48/15),
ostajajo nespremenjene.

1944.

a) Prodaja

KOPER
1945.

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 3. julija 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 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
2. julija 2020 sprejel naslednji

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 3280/1, 3281/1, vse
k.o. Bertoki, s parc. št. 1039/7 in 1082 k.o. Koper, s parc.
št. 433/2, 442/2, 443/1, 487/3, 443/5, 485/4, 488/4, 444/4,
444/15, 444/17, 444/19, 444/20, 445/2, 449/1, 449/18, 449/20,
449/27, 449/43, 450/11, 453, 454/32, 456/2, 487/4, 487/13,
487/19, 592/4, 488/3 vse k.o. Semedela, vse v lasti Mestne
občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
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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. 3280/1, 3281/1, vse k.o. Bertoki, s parc.
št. 1039/7 in 1082 k.o. Koper, s parc. št. 433/2, 442/2, 443/1,
487/3, 443/5, 485/4, 488/4, 444/4, 444/15, 444/17, 444/19,
444/20, 445/2, 449/1, 449/18, 449/20, 449/27, 449/43, 450/11,
453, 454/32, 456/2, 487/4, 487/13, 487/19, 592/4, 488/3 vse
k.o. Semedela, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
III.

Ta sklep velja takoj.

Št.

103 / 23. 7. 2020 /

Stran

4253

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. 3280/1, 3281/1, tutte c.c. Bertocchi, sulle particelle
catastali n. 1039/7 e 1082 c.c. Capodistria, sulle particelle catastali n. 433/2, 442/2, 443/1, 487/3, 443/5, 485/4, 488/4, 444/4,
444/15, 444/17, 444/19, 444/20, 445/2, 449/1, 449/18, 449/20,
449/27, 449/43, 450/11, 453, 454/32, 456/2, 487/4, 487/13,
487/19, 592/4, 488/3 tutte c.c. Semedella.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2020
Capodistria, 2 luglio 2020

Št. 478-5/2020
Koper, dne 2. julija 2020

Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

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 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, 3 luglio 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, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1), per effetto 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 dell’articolo 245
della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale
n. 61/17), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 2 luglio 2020 ha accolto la seguente

DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3280/1, 3281/1, tutte c.c. Bertocchi, sulle particelle
catastali n. 1039/7 e 1082 c.c. Capodistria, sulle particelle
catastali n. 433/2, 442/2, 443/1, 487/3, 443/5, 485/4, 488/4,
444/4, 444/15, 444/17, 444/19, 444/20, 445/2, 449/1, 449/18,
449/20, 449/27, 449/43, 450/11, 453, 454/32, 456/2, 487/4,
487/13, 487/19, 592/4, 488/3 c.c. Semedella, tutti 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 d’ufficio dall’amministrazione comunale.

1946.

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 3. julija 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
2. julija 2020 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 1279/5, 1279/9 k.o. Bertoki, s
parc. št. 1902/10, 1902/11, 1881/4 k.o. Hribi, s parc. št. 3848/3
k.o. Kubed, s parc. št. 7216/11 k.o. Movraž, s parc.št. 1723/89
k.o. Škofije, 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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III.
Ta sklep velja takoj.

1947.

Št. 478-6/2020
Koper, dne 2. julija 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, 3 luglio 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 2 luglio
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. 1279/5, 1279/9 c.c. Bertocchi, sulla
particella n. 1902/10, 1902/11, 1881/4 c.c. Hribi, sulla particella
n. 3848/3 c.c. Kubed, sulla particella n. 7216/11 c.c. Movraž,
sulla particella n. 1723/89 c.c. Škofije.
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, 2 luglio 2020
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Kolezija

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega
odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020
sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Kolezija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija (Uradni list RS, št. 38/08
in 49/10) se v 2. členu za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Splitska ulica 13, Ljubljana.«.
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje ulice in
hišne številke:
– BARJANSKA CESTA parne od 50 do 72,
– BIČEVJE 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 18,
– CERKNIŠKA ULICA od št. 2 do 16, ter 18 in 20,
– CESTA DVEH CESARJEV 106/a-z, 170, 172, 176, 180,
182, 192, 194, 200, od 355 neparne do 369, 370, 371, 373,
375, 377, 379, 381, 387/a, 389, 393, 397, 399/a, 403,
– CESTA V GORICE 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 8, 8/a, 10/a, b, c,
d, e, 12, 12/b, 13, 13/a, b, c, 14, 15/a, b, c, d, 16, 16/a, b, 17,
17/a, 19, 19/a, b, 21, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 75,
79, 95, 99, 101, 103, 103/a, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
119, 123, 129/a, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 151,
153, 155, 155/a, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171,
– CESTA V MESTNI LOG 1, 3, 5, 7, 20, 26, 26A, 28, 31,
31A, 33, 36, 37, 38, 40, 40A, B, 41, 41A, B, C, 43, 45, 46, 47,
51, 51A, 53, 55, 56, 56A, B, C, D, 58, 58A, B, C, D, E, F, G, 60,
68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 81, od 82 do 90,
– ČAMPOVA ULICA 3, 4, 5,
– ČEPOVANSKA ULICA od 1 do 4, neparne od 5 do 17,
– DEVINSKA ULICA 2, 2A, B, C, D, 3, 4, 4A, od 5 do 11,
– DOBRDOBSKA ULICA od 1 do 7, 9, 11,
– FILIPIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6,
– FINŽGARJEVA ULICA 8, 10, 12,
– GERBIČEVA ULICA 1, 3, 3A, 5, 5A, B, 6, 6A, 7, 7A, 8,
9, 9A, od 10 do 18, 18A, B, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 23A, 25,
25A, 26, 27, 28, 30, 30A, 31, 32, 33, 33A, B, C, 34, 36, 36A,
37, 38, 39, 39A, B, 41, 41A, 42, 43, 43A, B, C, 44, 45, 45A, 46,
47, 48, 49, 50, 50/a, 51, 51/a, 52, 54, 59, 60, 61, 61/a, 62, 64,
64/a, 68, 70, 81, 84, 88, 90, 94, 96, 98, 101,
– GROHARJEVA CESTA 2, 2A, B, C, 4, 6, 10, 10A, B,
parne od 12 do 22,
– HAJDRIHOVA ULICA 2, 2A, 4, 11, 13, od 15 do 20, 21A,
24, 26, 26A, 28, 28A,
– JADRANSKA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 7, 8, 9, 10, 10/a,
12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26,
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– JAMOVA CESTA 1, 2, 3, 3A, od 5 do 12, 13, 13A, 15,
17, 18, 19, 20, vse številke od 34 do 81 ter 99/a,
– JAVORJEV DREVORED 1, od 3 do 7, 9, od 10 do 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25,
– KANČEVA ULICA 4, 4/a,b, 6, 8, 8/a, 10, 12, 14, 16,
– KOLEZIJSKA ULICA 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, 25A,
parne od 30 do 40,
– KOPALIŠKA ULICA od 1 do 5, 5A, 6, 7, 8, 10,
– KOPRSKA ULICA od 1 do 14, 14/a,b, od 15 do 20, 20/a,
od 21 do 24, 26, 28, 28/a, 30, 32, 34, 36, 40, 72, 78, 82, 92,
94, 94A, 96, 96A, B, 98, 100, 102, 104, 106A, B, C, D, E, G,
108A, C, D,
– KOSESKEGA ULICA 1, 1A, 3, 3A, 5, 11, 13, 15, 17,
parne od 18 do 24, 28, 30, 30A, B, 32, 34,
– KRIMSKA ULICA 1, od 3 do 22,
– KRAŠKA ULICA 5, 6, 7, 9, od 11 do 16, 16A, 17, 18,
19, 21, 25,
– LANGUSOVA ULICA 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, od 12
do 23, 25, 26, 27, 29, 29A, neparne od 31 do 53,
– LEPI POT 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, B,
C, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 21A, B, C, 22, 22A, B 23, 24, 25,
26, 28,
– LOČNIKARJEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, od 5 do 12, 14/a,
b, c,
– MARTINOVA ULICA 2, 2/a, 5, 8, neparne od 11 do 97,
– MENCINGERJEVA ULICA 1, 1A, 3, 5A, B, neparne od
7 do 21, 25, neparne od 29 do 39, 39a, 41, 43, 45, 47, neparne
od 59 do 105,
– MERČNIKOVA ULICA 1, 1/a, b, 3/a, b, 4, 5, 5/a, b, 6,
7, 8, 9, 10,
– MOKRŠKA ULICA od 1 do 20, 22, 22A, od 24 do 40,
42, 43, 44, 45, 47, 47D, E, 48, 48A, 49, 49A, B, 50, 51, 51A, B,
C, D, E, 52, 53, 53A, 54, 55, 55A, C, 56, 57, 58, 60, 60A, B, C,
D, E, 62, 62B, C, D,
– POD AKACIJAMI od 1 do 36, 36A, od 37 do 58,
– POD BRESTI od 1 do 44,
– POD BREZAMI od 1 do 30, parne od 32 do 42,
– POD BUKVAMI parne od 2 do 10, 11, parne od 12
do 62,
– POD GABRI 1, 2, 3, 4, 11,
– POD HRASTI od 1 do 32, od 34 do 76, neparne od 77
do 99,
– POD JELŠAMI od 1 do 19, parne od 20 do 44,
– POD JESENI 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27,
– POD KOSTANJI od 1 do 56,
– POD LIPAMI od 1 do 44, parne od 46 do 82,
– POD TOPOLI od 1 do 83, neparne od 85 do 91, 93,
93A, 95,
– POD VRBAMI od 1 do 42, neparne od 43 do 59,
– REDELONGHIJEVA ULICA 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 23, 24, 24/b, 25, 26, 26/a, 27, 28, 29, 31, 33,
– REŠKA ULICA neparne od 1 do 37,
– REZIJANSKA ULICA 3, 4, 5, 11, 13A, B, parne od 14
do 22,
– RIHARJEVA ULICA parne od 2 do 12, parne od 16
do 40,
– SPLITSKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
– SOŠKA ULICA od 3 do 6, 8, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16,
17A, B, C, D, 18, 19, 19A, C, od 20 do 39, parne od 40 do 76,
– ŠIBENIŠKA ULICA od 3 do 15, 15/a, od 16 do 21,
– TESLOVA ULICA 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, od 5 do 21, 23, 24,
24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
– TBILISIJSKA ULICA od 1 do 6, 8, 10, 20, 22, 22/a,
parne od 24 do 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62,
65, 72, 74, 74/a, 76, 78, vse številke od 80 do 90, 92, parne
od 92 do 162,
– TOMAŽIČEVA ULICA 1/a, parne od 32 do 46, neparne
od 63 do 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 101/a, b, c, d, 102,
– TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 6, 7, 8, 14,
– TRŽAŠKA CESTA neparne od 5 do 11, 15, 17, 19, 19A,
21, neparne od 25 do 37, 37/a, b, neparne od 39 do 47, 47/a,
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49, 51, 51/a, 53, 55, 55/a, b, neparne od 57 do 77, 77/a, b, 79,
81, 85, neparne od 109 do 123,
– ULICA MALČI BELIČEVE 1, od 3 do 11, 11/a, 12, 12/a,
od 13 do 53, 55, 56, 57, 59, od 61 do 65, 67, 69, neparne od
71 do 151, 155,
– V MURGLAH od 1 do 19, 19A, od 20 do 26, 28, 30, od
32 do 38, od 40 do 44, 46, 48, od 50 do 67, 67A, B, C, D, E,
F, od 68 do 75, 75A, B, C, od 76 do 82, 82A, 83, 83A, od 84
do 89, 91, 93, 95, 95A, C, D, E, neparne od 97 do 147, 154,
neparne od 155 do 171, neparne od 177 do 191, 197, neparne
od 203 do 269,
– VALJAVČEVA ULICA 11, 13A, B, 15, 16, 17, 18, 18B,
C, D, E, 19, 20, 22,
– VELEBITSKA ULICA od 1 do 30,
– VIDMARJEVA ULICA 5, 6, 7, 8, 9, 10, neparne od 11
do 25,
– VIPAVSKA ULICA 1, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 19A, B, 21, 21A,
B, neparne od 23 do 35,
– VRHOVNIKOVA ULICA 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18, 19,
19/a, 21,
– ZAVETIŠKA ULICA 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
– ZBAŠNIKOVA ULICA 4, 7, od 10 do 14, 16,
– ZELENA POT 1, 2, 3, 3A, od 4 do 16, 16A, 17, od 19 do
24, 26, 28, 30, 32, 64, 66, 66,
– ZELJARSKA ULICA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14.«.
3. člen
V 22. členu se v prvem odstavku pika na koncu nadomesti
z vejico in doda besedilo »ter nepremično in premično stvarno
premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih
evidencah oziroma poročilih izkazala Osnovna šola Bičevje na
dan 31. decembra 2019.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Po pripojitvi Osnovne šole Bičevje k zavodu (Osnovni šoli
Kolezija) se v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka s
cenitvijo ugotovi dejanska vrednost nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ga
je Osnovna šola Bičevje uporabljala in upravljala do pripojitve
k zavodu (Osnovni šoli Kolezija).
5. člen
V zavodu (Osnovni šoli Kolezija) se zaradi pripojitve
Osnovne šole Bičevje s 1. avgustom 2020 v roku štirih mesecev od dneva začetka veljavnosti tega odloka izvedejo, za
obdobje do izteka mandata sveta zavoda (Osnovne šole Kolezija), volitve predstavnikov delavcev in staršev v svetu zavoda
(Osnovne šole Kolezija) tako, da bo zagotovljena enakopravna
zastopanost predstavnikov vseh delavcev in staršev v svetu
zavoda (Osnovne šole Kolezija).
Sedanjim predstavnikom delavcev in predstavnikom staršev v svetu zavoda (Osnovne šole Kolezija) preneha mandat
z izvolitvijo novih.
Predstavniki ustanoviteljice v svetu zavoda (Osnovne šole
Kolezija) nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata sveta
zavoda.
S 1. avgustom 2020 prenehajo mandati članom Sveta
Osnovne šole Bičevje.
6. člen
Z dnem pripojitve, to je s 1. avgustom 2020:
– zavod (Osnovne šole Kolezija) prevzame vse delavce,
ki imajo na dan 31. julija 2020 sklenjeno delovno razmerje v
Osnovni šoli Bičevje, ne prevzame pa ravnatelja Osnovna šola
Bičevje, ki mu s pripojitvijo preneha mandat,
– pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki jih imajo delavci pri dosedanjem delodajalcu
Osnovni šoli Bičevje na dan 31. julija 2020, preidejo na zavod
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(Osnovno šolo Kolezija), delodajalca prevzemnika, razen tistih,
ki se nanašajo na delovno mesto ravnatelja.
Z dnem pripojitve zavod (Osnovna šola Kolezija) kot pravni naslednik Osnovne šole Bičevje prevzame premoženje ter
vse pravice in obveznosti kot je to opredeljeno v Sklepu o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Bičevje k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovni
šoli Kolezija in prenehanju kot samostojne pravne osebe, ki
ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel istočasno s
tem odlokom.
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2. člen
V 9. členu v tretjem odstavku se za besedo »etažah«
pred piko na koncu doda besedilo »in vzdolž Pražakove ulice«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku črta besedilo v
oklepaju. V drugem stavku se za besedilom »P1« doda besedilo »in P2«.

7. člen
Zavod (Osnovna šola Kolezija), ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisan pod vložno številko
10955900, je pravni naslednik Osnovne šole Bičevje, s sedežem v Ljubljani, Splitska ulica 13, ki je v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana pod vložno številko
10062100.

3. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Nad glavnim vhodom v novo stolpnico na zahodni strani
objekta je dopustno izvesti nadstrešek.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V tretjem odstavku pod naslovom »PROSTORSKE ENOTE C1, C2 in C3« se v prvem stavku za besedo »površin«
postavi vejica in doda besedilo »dovozu gostom hotela«. V
drugem stavku se za besedo »priključevanja« dodata besedi
»naravnost ter«.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Bičevje (Uradni list RS, št. 38/08 in 49/10), uporablja pa
se do 31. julija 2020.

4. člen
V 12. členu se v drugem odstavku pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« črta besedilo »bo določeno z natečajno rešitvijo, ki«, beseda »skladna« se nadomesti z besedo
»skladno«.

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

5. člen
V 13. členu se za odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« dodata nova naslov in odstavek, ki se glasita:
»PROSTORSKA ENOTA C1
Pred križiščem s Slovensko cesto se v podaljšku Pražakove ulice v območju prehoda za pešce in kolesarje nivo ulice
dvigne na nivo pločnika. Površine za pešce in kolesarje vzdolž
Slovenske ceste se tlakujejo v obliki nadaljevanja nove ureditve
Slovenske ceste.«.
Prvi in drugi odstavek pod naslovom »PROSTORSKA
ENOTA C3« se spremenita tako, da se glasita:
»Vozišče Pražakove ulice ter parkirišča se asfaltirajo.
Površine za pešce bodo višinsko ločene od voznih površin z
robnikom.
Pražakovo ulico se lahko tudi tlakuje, tako da s ploščadjo
v prostorski enoti P2 tvori enotno površino.«.

Št. 603-217/2020-3
Ljubljana, dne 6. julija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
po pooblastilu
podžupan MOL
Aleš Čerin

1948.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Bavarskega dvora

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji
dne 6. julija 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Bavarskega dvora
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08, 78/10,
43/14 in 50/16) se v 5. členu za drugim stavkom doda nov tretji
stavek, ki se glasi: »Tretje spremembe in dopolnitve je izdelalo
podjetje City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS
1276-17 v marcu 2020.«.

6. člen
V 14. členu v točki »1. Tlorisni gabariti« se za petim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« doda nov
šesti odstavek, ki se glasi:
»Tlorisne dimenzije nadstreška so: 8,1 m x 43,4 m.«.
V točki »2. Višinski gabariti« se za prvim odstavkom doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je gradnja kletnih etaž, kjer in v obsegu, kot to
dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih
objektov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Za drugim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA
ENOTA P2« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadstrešnica: min. višine 4,5 m.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti
odstavek.
7. člen
V 20. členu se prvi odstavek pod točko »2. Varstvo vode
in podzemne vode« spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN se nahaja na podobmočju z milejšim
vodovarstvenim režimom 3A. Pri načrtovanju je treba upoštevati omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
št. 43/15).«.
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8. člen
V 21. členu se tretji odstavek pod točko »1. Splošno« črta.
Za odstavkom pod točko »3. Hidrantno omrežje« se dodata nova točka in odstavek, ki se glasita:
»4. Varnost zračnega prometa
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije
za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega
objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z
veljavnimi predpisi.«.
9. člen
V 22. členu v točki »2. Motorni promet« pod naslovom
»PROSTORSKA ENOTA C3« se prvi do četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Pražakovo ulico se podaljša do Slovenske ceste z voziščem širine min. 5,5 m in uredi priključek po sistemu priključevanja naravnost ter desno-desno. Križišče Pražakova ulica
– Slovenska cesta se semaforizira.
Klančina do podzemnih etaž predvidene stolpnice bo
urejena v objektu.
Pražakovo ulico je dopustno urediti tudi kot slepo, brez
priključka na Slovensko cesto.
Obstoječi dovoz zahodno od objekta Pražakova ulica 3 in
klančina do kletne etaže objekta Cigaletova ulica 15 se ohranita.«.
Za odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA
ENOTA P1« se dodata nov naslov in odstavka, ki se glasijo:
»PROSTORSKA ENOTA P2
Dopustna je izvedba enosmernega dovoza za potrebe dostopa hotelskih gostov do recepcije in kratkotrajno ustavljanje.
Dovoz s Pražakove ulice bo potekal vzdolž zahodne fasade
objekta in se pred križiščem med Slovensko in Tivolsko cesto
priključil na Slovensko cesto.
Območje kratkotrajnega parkiranja pred vhodom v hotel je
treba fizično ločiti od površin za pešce in kolesarje (ozelenjena
korita, dvignjeni prometni otok, ipd.).«.
V točki »3. Mirujoči promet« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na nivoju terena se ukinejo vsa obstoječa parkirna mesta za motorni promet, razen parkirnih mest na južni strani
Pražakove ulice, obstoječa pravokotna parkirna mesta pred
Pošto Slovenije pa se nadomestijo z vzdolžnimi.«,
– v tabeli pod drugim odstavkom besedilo »1 PM/4 sedeže« v drugem stolpcu četrte vrstice nadomesti z besedilom
»1 PM/10 sedežev«.
V točki »4. Kolesarski in peš promet« se odstavek pod
naslovom »PROSTORSKA ENOTA C3« spremeni tako, da
se glasi:
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»Kolesarski promet se odvija na vozišču po skupni prometni površini, ki jo je treba označiti z vertikalno in horizontalno
prometno signalizacijo.«.
25. člen se črta.

10. člen

11. člen
V 26. členu se za odstavkom pod točko »2. Višinski gabariti« dodata nova točka in odstavek, ki se glasita:
»3. Zmogljivost območja
V tem odloku navedene BTP nad nivojem terena v PROSTORSKI ENOTI P2 se lahko povečajo za do 1.000 m2 za
izvedbo nadstreška nad glavnim vhodom ter prostorov za naprave in instalacije v tehnični etaži.«.
Dosedanja 3. točka »Višinska regulacija terena« postane
4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, in odstavek pod
njo se spremenita tako, da se glasita:
»5. Prometne, komunalne in energetske ureditve
Razen za ureditev enosmernega dovoza za potrebe dostopa hotelskih gostov do recepcije in kratkotrajno ustavljanje,
so dopustna odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev
objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in ureditev
površin, od razmestitve, velikosti in oblike objektov zbirnih in
prevzemnih mest za komunalne odpadke, če so pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo
ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in
ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.«.
12. člen
Grafični načrti z oznakami »4.1 Ureditvena situacija – pritličje«, »4.2 Ureditvena situacija – tipična etaža«, »4.5 Značilni
prerezi« in »4.7 Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti z enakimi
naslovi in so sestavni deli tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2017-48
Ljubljana, dne 6. julija 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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VLADA
1949.

Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu
v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem
sektorju zaradi pandemije COVID-19
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije
COVID-19 za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil
za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so
potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri
upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb
(EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU)
2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU)
2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju
skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne
30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od
nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja
in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19
in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6; v
nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892,
Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU)
št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene
uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi
pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v
nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne
30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in
66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve
pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020,
str. 46; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraz višja sila pomeni višjo silo ali izjemne okoliščine,
kot jih določa 2. člen Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES)
št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES)
št. 485/2008 ((UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z
dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za
neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi
s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2)
navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z
dne 17. 4. 2020, str. 1).
3. člen
(splošne določbe)
(1) Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina v skladu z zakonom,
ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: register), in registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ne glede na predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ni treba vložiti zbirne vloge za pridobitev sredstev
po tej uredbi.
4. člen
(financiranje ukrepov)
(1) Ukrepi iz te uredbe se financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki
Sloveniji v skladu s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva
za ukrepe po tej uredbi se dodelijo na podlagi te uredbe in se
izplačajo do 15. oktobra 2020.
(2) Višina sredstev, ki je na voljo za posamezni ukrep iz te
uredbe, je določena v podpornem programu, ki ga ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, predloži Evropski komisiji v skladu
z 2. členom Izvedbene uredbe 2020/600/EU.
II. KRIZNA DESTILACIJA VINA
5. člen
(upravičenci)
(1) Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom
Delegirane uredbe 2020/592/EU lahko uveljavlja pridelovalec
vina, vpisan v register, ki je imel 13. marca 2020 v registru
prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 2019.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v letu 2019
pridelal vino iz grozdja, odkupljenega od pridelovalcev grozdja,
je upravičen do podpore za krizno destilacijo, če v letu 2020
odkupa grozdja bistveno ne zmanjša, razen zaradi višje sile.
(3) Za namen prejšnjega odstavka se šteje, da odkup ni
bistveno zmanjšan, če upravičenec v letu 2020 odkupi grozdje
v količini, ki ni manjša od 70 % odkupljene količine v letu 2019.
(4) Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka tega člena
ugotavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) po roku za
prijavo pridelka grozdja, pri čemer podatek o odkupu grozdja
preverja iz registra ali na kraju samem.
6. člen
(pogoji za pridobitev podpore)
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo, če:
– destilira ali odda v destilacijo najmanj 25 000 litrov vina in
– je vino za destilacijo pridelano iz grozdja, pridelanega v
Republiki Sloveniji v letu 2018 ali 2019.
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(2) Upravičenec lahko pridobi podporo za količino vina, ki
ne presega 30 % količine prijavljenih zalog vina s slovenskim
poreklom za leto 2019.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka
tega člena lahko upravičenec, ki je imel 13. marca 2020 v
register prijavljenih manj kot 100 000 litrov vina letnika 2019,
destilira ali odda v destilacijo najmanj 5 000 litrov vina.
7. člen
(višina podpore)
(1) Podpora za krizno destilacijo vina znaša 0,80 eura na
liter vina za destilacijo.
(2) Če vsota odkupne cene vina s strani destilarne in podpore iz prejšnjega odstavka presega stroške pridelave vina za
vinsko leto 2020/2021, pripravljene v okviru strokovnih nalog v
rastlinski proizvodnji, se podpora sorazmerno zniža.
8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Upravičenec do 5. avgusta 2020 pošlje zahtevek za
dodelitev podpore za krizno destilacijo vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s
pripisom »krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni
agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni naslov
aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali firma, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, destiliranem ali oddanem v destilacijo
(šifra pridelka vina iz registra in količina vina).
(3) Sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka so tudi
naslednje priloge:
– dokazilo o oddaji vina destilarni (račun) ali dokazilo o
destilaciji vina;
– izjava destilarne, da bo alkohol, proizveden z destilacijo
tega vina, uporabljen izključno v industrijske namene, vključno
z razkužili in farmacevtsko uporabo, ali za pridobivanje energije;
– izjava destilarne, da za to vino ni in ne bo uveljavljala
pomoči za destilacijo vina iz sredstev Evropske unije ali katere
koli države članice;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave
Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje
upravnega postopka;
– za upravičence iz drugega odstavka 5. člena te uredbe
tudi izjava upravičenca, da v letu 2020 ne bo bistveno zmanjšal
odkupa grozdja.
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(4) Če upravičenec ob oddaji zahtevka za dodelitev podpore še nima na voljo prilog iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka, jih predloži agenciji najpozneje do 14. septembra
2020.
(5) Za količino vina, ki do roka iz prejšnjega odstavka
še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za
dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu s 26. členom
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila
2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih
programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016,
str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150,
Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU)
2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih
ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID‑19 (UL L št. 140
z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena
uredba 2016/1150/EU).
(6) Upravičenec iz prejšnjega odstavka najpozneje do
14. septembra 2020 položi varščino v višini pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji,
ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Varščina
se vrne upravičencu po destilaciji in predložitvi prilog iz prve in
druge alineje tretjega odstavka tega člena. Del varščine, ki se
nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
(7) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 5. oktobra 2020.
(8) Če agencija ob preveritvi iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz
drugega odstavka 5. člena te uredbe, odloči o vračilu sredstev
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
9. člen
(finančne določbe)
(1) Za zahtevke upravičencev, ki so imeli 13. marca 2020
v register prijavljenih vsaj 100 000 litrov vina letnika 2019, se
nameni 93 % razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija
vina, za upravičence z manjšo količino prijavljenega vina pa
preostalih 7 % razpoložljivih sredstev.
(2) Če sredstva, namenjena eni skupini upravičencev iz
prejšnjega odstavka, niso porabljena, se lahko namenijo za
izplačilo zahtevkov druge skupine upravičencev, če vsota zahtevkov za drugo skupino upravičencev presega razpoložljiva
sredstva iz prejšnjega odstavka.
(3) Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena
presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina,
se zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu
z naslednjimi prednostnimi merili:

Prednostno merilo

Vrednost

I. Pridelava vina letnika 2019 iz grozdja, ki ga je upravičenec odkupil od pridelovalcev grozdja:
– odkupljena količina grozdja predstavlja več kot 70 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,

10

– odkupljena količina grozdja predstavlja 50 do 70 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,

8

– odkupljena količina grozdja predstavlja 30 do 49 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,

5

– grozdja ni odkupil ali pa odkupljena količina grozdja predstavlja manj kot 30 % v register prijavljene količine
grozdja letnika 2019;

0

II. Prijava pridelka vina letnika 2019 v registru:
– upravičenec ima prijavljenih več kot 1 milijon litrov vina,

10

– upravičenec ima prijavljenih 500 000 do 1 milijon litrov vina,

8

– upravičenec ima prijavljenih 200 000 do 499 000 litrov vina,

6

– upravičenec ima prijavljenih 100 000 do 199 000 litrov vina,

4

– upravičenec ima prijavljenih manj kot 100 000 litrov vina.

2
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(4) Ne glede na določbo drugega odstavka 6. člena te uredbe se upravičencu lahko dodeli podpora tudi za količino vina, ki
presega 30 % količine prijave zalog vina s slovenskim poreklom
za leto 2019, če je vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena manjša od razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija
vina. V tem primeru se višina podpore določi tako, da se višina
preostalih razpoložljivih sredstev deli s količino vina iz zahtevkov,
ki presega pogoj iz drugega odstavka 5. člena. Tako določena
višina podpore ne sme presegati 0,80 eura na liter vina.
III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA
10. člen
(upravičenci)
Podporo za krizno skladiščenje vina v skladu s 4. členom
Uredbe 592/2020/EU lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan
v register, ki je imel 13. marca 2020:
– v register prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 2019
in
– za leto 2019 v register prijavljene zaloge vina v količini
vsaj 50 % povprečnega v register prijavljenega pridelka vina
pridelovalca zadnjih treh let.
11. člen
(pogoji za pridobitev podpore)
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo
za krizno skladiščenje vina letnika 2018 oziroma 2019, pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za čas od
šestih mesecev do enega leta za količino vina, ki ne presega
20 % količine prijavljenega pridelka vina za leto 2019.
(2) Vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se
mora skladiščiti najmanj v času od 1. oktobra 2020 do 31. marca
2021.
12. člen
(višina podpore)
(1) Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša
10 eurov na hektoliter vina. Za krajši čas skladiščenja se višina
podpore sorazmerno zniža.
(2) Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji
iz 26. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU.
13. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Upravičenec do 5. avgusta 2020 pošlje zahtevek za
dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom
»krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije
ali pošlje elektronsko na elektronski poštni naslov aktrp@gov.si
s skeniranim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali podjetje,
naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, ki bo krizno skladiščeno (šifra pridelka
vina iz registra in količina vina, ki se bo skladiščila);
– podatke o času kriznega skladiščenja vina;
– izjavo upravičenca, da za količino vina iz zahtevka ni
uveljavljal podpore za krizno destilacijo vina;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave
Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje
upravnega postopka.
(3) Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k pologu
varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, ki je
pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija dodeli
podporo v skladu s 26. členom Izvedbene uredbe 2016/1150/EU,
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upravičenec pa položi varščino v višini podpore, z veljavnostjo
najmanj tri mesece po izteku časa skladiščenja vina.
(4) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do
10. septembra 2020.
(5) Varščina iz tretjega odstavka tega člena se vrne upravičencu po končanem skladiščenju vina in preveritvi podatkov o
vinu v registru ali na kraju samem. Del varščine, ki se nanaša na
neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
14. člen
(finančne določbe)
Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizno skladiščenje vina, se
višina podpore iz 12. člena te uredbe sorazmerno zniža.
IV. SKUPNE DOLOČBE
15. člen
(upravičenci)
Sredstva po tej uredbi lahko uveljavlja upravičenec, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni izključen iz prejemanja podpore po zakonu, ki ureja
kmetijstvo;
– na dan oddaje zahtevka za dodelitev podpore ne sme biti
v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
– na dan oddaje zahtevka ima lahko neporavnane zapadle
obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
v višini, ki ne presega 50 eurov;
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski
račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
16. člen
(nadzor in dokumentacija)
(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz te uredbe opravlja
agencija v skladu z 29. do 35. členom Uredbe 1150/2016/EU.
Nadzor lahko agencija opravi tudi na kraju samem.
(2) Upravičenci, ki pridobijo sredstva po tej uredbi, morajo
dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev, hraniti še
najmanj pet let od datuma izplačila podpore.
17. člen
(predloge za vlaganje zahtevkov)
Agencija na osrednjem spletnem mestu državne uprave
objavi predloge obrazcev, ki jih upravičenci lahko uporabijo za
vlaganje zahtevkov za uveljavljanje podpor po tej uredbi.
18. člen
(pridobitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je podporo iz
te uredbe pridobil nezakonito oziroma jo je uporabil nenamensko, da ni upošteval določb iz te uredbe oziroma je dal lažno
izjavo oziroma lažna dokazila ali je ravnal v nasprotju z dano
izjavo, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa nezakonito
oziroma nenamensko pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila pomoči.
(2) O vračilu sredstev iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
V. DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE
19. člen
(podaljšanje roka za izkrčitev)
Za izvajanje 2. člena Izvedbene uredbe 2020/601/EU nosilec kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za podaljšanje roka
za izkrčitev vinograda pri upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za
ponovno zasaditev vinske trte, najmanj 15 dni pred rokom za
izkrčitev vinograda.
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VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2330-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1950.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil
z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin

1951.

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi
predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino
klorokin ali hidroksiklorokin

ODLOK
o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali
hidroksiklorokin (Uradni list RS, št. 91/20).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-32/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2711-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 67/20 in 78/20) se 4. člen črta.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 24. julija 2020.
Št. 00726-23/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2130-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
1949.
1950.
1951.

1939.

1940.

VLADA

Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o omejitvi
predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin
Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

4258
4261
4261

MINISTRSTVA

Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
ter označevanja in registracije živali
Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj
v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih

4247
4247

OBČINE
CERKNO

1941.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2020

1942.

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 –
rebalans II
Sklep o spremembi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske
Toplice

1943.
1944.

1945.
1946.

1947.
1948.

4250

DOLENJSKE TOPLICE

4251
4252
4252

KOPER

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

4252
4253

LJUBLJANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Kolezija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Bavarskega dvora

4254
4256
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