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VLADA
2194.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18, 45/20, 55/20, 62/20, 72/20, 81/20, 87/20,
92/20, 99/20, 105/20, 109/20 in 114/20) se v 1. členu:
– v točki 1.3 število »372,14« nadomesti s številom
»368,42«;
– v točki 1.4 število »372,14« nadomesti s številom
»368,42« in
– v točki 2.1 število »353,49« nadomesti s številom
»364,42«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 8. septembra 2020.
Št. 00712-36/2020
Ljubljana, dne 7. septembra 2020
EVA 2020-1611-0108
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Leto XXX
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MINISTRSTVA
2195.

Sklep o določitvi javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest,
na katerih so javni uslužbenci upravičeni
do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne
pogodbe za javni sektor

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem
reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10,
40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), izdaja

SKLEP
o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje
in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih
so javni uslužbenci upravičeni do dodatka
iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe
za javni sektor
1. točka
Do dodatka za izvajanje prilagojenega programa in za
drugo neposredno delo v vrtcu ter za izvajanje prilagojenega,
posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno
delo v šoli oziroma zavodu so upravičeni javni uslužbenci, ki
so zaposleni v:
Zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami:
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Vzgojni zavod Kranj
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
Mladinski dom Jarše Ljubljana
Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec
Center za sluh in govor Maribor
Mladinski dom Maribor
Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Vzgojni zavod Planina
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Osnovnih šolah z oddelki osnovne šole s prilagojenim programom:
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Gornja Radgona
Osnovna šola Brinje Grosuplje
Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik Podružnica Log
Osnovna šola Idrija
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Stična
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Osnovna šola Lenart
Osnovna šola Litija
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Osnovnih šolah z oddelki osnovne šole s prilagojenim programom:
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Mozirje
Osnovna šola Muta
Osnovna šola Miroslava Vilharja
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola Mirna
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Osnovnih šolah s prilagojenim programom:
Osnovna šola Glazija
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše Črnomelj
Osnovna šola Roje Domžale
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Osnovna šola 27. julij Kamnik
Osnovna šola Ljuba Šercerja Kočevje
Osnovna šola Helene Puhar Kranj
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Dvojezična osnovna šola Lendava II.
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Dom Antona Skale Maribor
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Osnovna šola IV. Murska Sobota
Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
Osnovna šola Ljudevita Pivka Ptuj
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
III. osnovna šola Rogaška Slatina
Osnovna šola Ana Gale Sevnica
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Osnovna šola dr. Slavko Grum Zagorje ob Savi
II. osnovna šola Žalec
V predšolskih oddelkih s prilagojenim programom:
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Anice Černejeve Celje
Kranjski vrtci
Vrtec Semedela (pri Zavodu za korekcijo sluha in govora, Portorož)
Vrtec Krško
Vrtec Litija
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V predšolskih oddelkih s prilagojenim programom:
Vrtec Ciciban Ljubljana
Vrtec Pod gradom Ljubljana
Vrtec Ledina Ljubljana
Vrtec Najdihojca Ljubljana
Vrtec H. C. Andersen Ljubljana
Vrtec Otona Župančiča Ljubljana
Vrtec Kolezija Ljubljana
Vrtec Murska Sobota
Vrtec Pedenjped Novo mesto
VVZ Vrtec Ptuj
OŠ Roje, enota vrtec
OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota vrtec
Vrtec Sežana
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Vrhnika
Vrtec Vodmat Ljubljana
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Vrtec Ivančna Gorica
Vrtec Velenje
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Vrtec Slovenj Gradec
Vrtec Trbovlje
Vrtec Mavrica Trebnje
Vrtec Pedenjped Ljubljana
Vrtec Zelena jama
Vrtec Jesenice
Vrtec Slovenske Konjice
Vrtec Ormož
Svetovalnih centrih:
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Osnovna šola Koper – svetovalni center
2. točka
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v zavodih iz prejšnje
točke tega sklepa so upravičeni do dodatka po 8. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, če so razporejeni na
delovno mesto:
Šifra F/DM

FUNKCIJA/DELOVNO MESTO

TR

OPOMBE

D027003

KNJIŽNIČAR

VII/1

do največ 0,25 delovne obveznosti

D027004

KNJIŽNIČAR

VII/2

do največ 0,25 delovne obveznosti

D027019

POMOČNIK RAVNATELJA

VII/1

D027020

POMOČNIK RAVNATELJA

VII/2

D027022

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR
INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI

VII/2

če dela v zavodu za slepe in slabovidne
otroke, do največ 0,55 delovne obveznosti
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FUNKCIJA/DELOVNO MESTO
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OPOMBE

D027025

SVETOVALNI DELAVEC

VII/1

do največ 0,55 delovne obveznosti
do največ 0,25 delovne obveznosti
v svetovalnem centru

D027026

SVETOVALNI DELAVEC

VII/2

do največ 0,55 delovne obveznosti,
do največ 0,25 delovne obveznosti
v svetovalnem centru

D027029

UČITELJ

VII/1

D027030

UČITELJ

VII/2

D027036

VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU
ZA UČENCE,VZGOJNEM ZAVODU)

VII/1

D027037

VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU
ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)

VII/2

D035001

POMOČNIK VZGOJITELJA

D037005

POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA

VII/1

za obseg učne obveznosti in če dela
v razvojnem oddelku vrtca

D037007

VZGOJITELJ

VII/1

če dela v razvojnem oddelku vrtca

D037008

VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA

VII/2

E034002

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC

IV

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E035008

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI

V

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E035009

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI

V

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E035020

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH
IN METADONSKIH AMBULANTAH

V

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E037011

DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA
DEJAVNOST

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E037025

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH
IN METADONSKIH AMBULANTAH

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E037907

STROKOVNI VODJA VII

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047012

DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA,
REHABILITACIJSKA ENOTA)

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047014

DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA)

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047015

DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047022

FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA,
REHABILITACIJSKA ENOTA)

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047023

FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA,
DIAGNOSTIČNA ENOTA)

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047024

FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047025

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047037

LOGOPED II

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047038

LOGOPED III

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047051

PSIHOLOG I

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047070

SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

V

če dela v razvojnem oddelku vrtca
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FUNKCIJA/DELOVNO MESTO

TR

OPOMBE

E047072

SPECIALNI PEDAGOG II

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E047955

VODJA II

VII/2

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048001

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048003

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST KONZULTANT

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048004

LOGOPED I

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048013

PEDAGOG I

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048015

RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048022

SOCIALNI DELAVEC I

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048023

SPECIALNI PEDAGOG I

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E048026

ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST

VIII

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

E049006

RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I

IX

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

F025010

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II

V

v skladu z normativi, ki jih določi zdravstvena
zavarovalnica

J035078

VARUH NEGOVALEC V

V

J035064

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV
IN DIJAKOV

V

J035132

SPREMLJEVALEC SKUPINE

V

3. točka
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja
ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni
do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne
pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 90/11, 38/12, 91/13,
20/14, 49/16 in 5/17).
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-65/2019
Ljubljana, dne 28. avgusta 2020
EVA 2019-3330-0048
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost, in šport
Soglasje sindikatov:
Sindikat
vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj
Sindikat
delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Ana Jakopič
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Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova – Mednarodna fundacija
Sveti pravniki«

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 12. člena Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 37. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova – Mednarodna fundacija
Sveti pravniki«
1. Ministrstvo za pravosodje izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Ustanova – Mednarodna fundacija
Sveti pravniki«, ki jo je ustanovil Mitja Pukšič, stanujoč Ulica heroja Staneta 12, 2000 Maribor, z notarskim zapisom
opr. št. SV 99/2020 z dne 16. 6. 2020, ki ga je sestavila notarka
Mojca Vertačnik iz Maribora, Trg svobode 3.
2. Ustanova – Mednarodna fundacija Sveti pravniki ima
ob izdaji soglasja svoj sedež na naslovu Levstikova ulica 3,
3310 Žalec.
3. Namen ustanove je splošnokoristno, dobrodelno in
trajno delovanje na področju znanosti, kulture, vseživljenjskega
izobraževanja in varstva kulturne dediščine. Njeni cilji so:
– spodbujanje vzpostavitve pravnih in drugih pogojev za
razvoj in delovanje fundacije na območju celotne Evropske
unije;
– izvedba znanstvenih, izobraževalnih in kulturnih ter medijskih projektov ozaveščanja zainteresirane javnosti o razvoju
pravniškega poklica skozi zgodovino;
– raziskovanje in popularizacija življenja pravnikov, ki so
bili razvrščeni kot sveti;
– izdelava in pisanje oziroma slikanje ikon svetih pravnikov;
– zbiranje gradiva za nastanek razstave ikon svetih pravnikov;
– sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter
skupinami in posamezniki, ki delujejo na delovnih področjih
fundacije;
– vzpostavljanje mrež in stikov za strokovno, poklicno in
poslovno izmenjavo pravnikov s tujimi partnerji;
– pomoč mladim perspektivnim pravnikom ter popularizacija, promocija in spodbujanje vrednot humanitarnosti in
dobrodelništva.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 5.000 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Igor Moskalenko, Levstikova ulica 3, 3310 Žalec;
– Anastasia Moskalenko, Levstikova ulica 3, 3310 Žalec;
– Mitja Pukšič, Ulica heroja Staneta 12, 2000 Maribor.
Št. 007-266/2020/7
Ljubljana, dne 3. septembra 2020
EVA 2020-2030-0027
Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica
za pravosodje
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OBČINE
KRANJSKA GORA
2197.

Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo
uporabnikov javnih dobrin

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 12/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 36/12, 44/16) in 16. člena Statuta
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na 11. redni seji dne 26. 8. 2020
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov
javnih dobrin
1. člen
Odlok ureja ustanovitev, organizacijo, način dela ter dolžnosti in pravice Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin
in določa organ, ki opravlja zanjo administrativno strokovna
opravila.
2. člen
Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovi
kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih
služb v Občini Kranjska Gora za naslednja področja:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče,
– upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
– oskrba z energetskimi plini iz omrežja in oskrba s toplotno energijo,
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselje,
– varstvo pred požarom.
3. člen
Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima pet
članov, ki so predlagani s strani uporabnikov – občanov.
Predloge zbere Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki poda predlog občinskemu svetu. Komisijo za
varstvo uporabnikov javnih dobrin imenuje občinski svet.
Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin na prvi seji
izmed sebe izbere predsednika in namestnika predsednika, ki
nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
4. člen
Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin dela na
sejah, ki jih sklicuje predsednik, v primeru njegove odsotnosti
pa njegov namestnik.
Za sklicevanje sej, vodenje in odločanje na sejah se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta, ki se
nanašajo na komisije in odbore občinskega sveta.

Gradivo za seje Komisije za varstvo uporabnikov javnih
dobrin mora biti poslano članom tako, da ga prejmejo vsaj tri
dni pred sejo, razen v izjemnih primerih.
5. člen
Administrativno strokovna opravila za Komisijo za varstvo
uporabnikov javnih dobrin zagotavlja Služba za gospodarske
javne službe in investicije Občine Kranjska Gora.
6. člen
Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja
naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih
dobrin in daje županu ter občinskemu svetu pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom,
da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva
uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z
načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb in
s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih
organov Občine Kranjska Gora,
– usklajuje interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z
organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin, opozarja na
pomanjkljivosti in predlaga izboljšave na področju zagotavljanja
javnih dobrin,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in akti občine.
7. člen
Župan in občinski svet sta dolžna obravnavati pisne predloge in pripombe, poročila in priporočila Komisije za varstvo
uporabnikov javnih dobrin in jo o svojih stališčih in ukrepih
pisno seznaniti.
8. člen
Delo Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin je javno.
Javnost se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi
za varovanje osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom
ali splošnim aktom občine zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
9. člen
Mandat članov Komisije za varstvo uporabnikov javnih
dobrin preneha s potekom mandata članov občinskega sveta.
10. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi.
Št. 007-2/2020-1
Kranjska Gora, dne 26. avgusta 2020
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

PIVKA
2198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Pivka 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, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o

Uradni list Republike Slovenije

Št.

javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13)
je Občinski svet Občine Pivka na 11. seji dne 2. 9. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Pivka za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 79/19) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

v eurih
Proračun
leta 2020

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
11.262.146,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.651.372,40
DAVČNI PRIHODKI
5.221.725,90
700 Davki na dohodek in dobiček 4.510.583,00
703 Davki na premoženje
561.423,82
704 Domači davki na blago
in storitve
149.719,08
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
1.429.646,50
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1.153.210,50
711 Takse in pristojbine
8.100,00
712 Globe in druge denarne
kazni
106.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
13.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
149.236,00
KAPITALSKI PRIHODKI
819.723,76
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
189.723,76
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
630.000,00
PREJETE DONACIJE
20.000,00
730 Prejete donacije iz domačih
virov
20.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
3.731.781,15
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.063.017,79
741 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
1.668.763,36
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
39.269,15
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna Evropske Unije
39.269,15
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
0,00
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
11.713.265,47
TEKOČI ODHODKI
3.102.700,30
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
704.047,30
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401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
107.384,57
402 Izdatki za blago in storitve
2.240.268,43
403 Plačila domačih obresti
31.000,00
409 Rezerve
20.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
3.450.211,29
410 Subvencije
434.710,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.683.273,35
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
528.142,59
413 Drugi tekoči domači transferi
804.085,35
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.015.818,88
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
5.015.818,88
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
144.535,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
64.535,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
80.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.) (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)
–451.119,01
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
0,00
V.
44 DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih
deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in dr. osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500)
699.447,00
500 Domače zadolževanje
699.447,00
VIII.
55 ODPLAČILA DOLGA (550)
326.186,54
550 Odplačila domačega dolga
326.186,54
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–
(II.+V.+VIII.)
–77.858,55
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
373.260,46
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
451.119,01
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
77.858,55
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni
proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov za
obdobje 2020–2023, sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Pivka: https://www.pivka.si.«
2. člen
Besedilo šestega odstavka 10. člena Odloka o proračunu
Občine Pivka za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2020 se Občina Pivka lahko dolgoročno zadolži
do skupne višine 699.447,00 EUR, in sicer:
– Občina Pivka se lahko, na podlagi 21. in 23. člena
Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za izvrševanje proračuna
Občine Pivka za leto 2020 (za namene financiranja investicij
v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena
za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine ter za upravljanje z dolgom občine in za odplačilo letnih
obveznosti obstoječih dolgov občin, ki so jih najele za izvedbo
investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine), dolgoročno zadolži pri državnem proračunu v
višini do 199.447,00 EUR.
– Občina Pivka se lahko na podlagi Zakona o financiranju
občin za izvrševanje proračuna Občine Pivka za leto 2020,
dolgoročno zadolži pri domačih poslovnih bankah v višini do
500.000,00 EUR za namene financiranja investicij v lokalno
javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2020
Pivka, dne 2. septembra 2020
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

PUCONCI
2199.

Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 –
ZUJPS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni
list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS),
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in
17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15)
je Občinski svet Občine Puconci na 15. redni seji dne 27. 8.
2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi ekonomske cene Vrtca
pri OŠ Puconci
1. člen
Ekonomska cena Vrtca pri Osnovni šoli Puconci znaša
472,91 EUR.
2. člen
Kot osnova za določitev plačila staršev se določi cena v
višini 431,11 EUR. Razlika cene v višini 41,80 EUR do polne
ekonomske cene 472,91 EUR, se krije iz proračuna Občine Puconci, staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa.
3. člen
Občina Puconci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo.
Občina Puconci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Puconci po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka
vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo
vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje
osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno
s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za
nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Puconci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske
hiše na območju Občine Puconci,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu pri OŠ Puconci v mesecu juliju in avgustu, ki jih najavijo starši do sredine meseca
junija, so straši, za katere je po zakonu Občina Puconci zavezanka za plačilo razlike do ekonomske cene, oproščeni plačila
oskrbnine. Sredstva za pokrivanje stroškov brez stroškov za
neporabljena živila za čas odsotnosti zagotavlja Občina Puconci.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci (Uradni list
RS, št. 53/19).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 602-0007/2020
Puconci, dne 27. avgusta 2020
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

Uradni list Republike Slovenije
ŠMARJEŠKE TOPLICE
2200.

Odredba o spremembi prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti LC 295320
Žaloviče–Lakote, št. odseka 295323
Žaloviče–Lakote, na delu od km 0+146 m
do km 0+1,626 m

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in
10/18), devetega odstavka 13. člena Odloka o občinskih cestah
v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12)
in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na deveti
dopisni seji dne 21. 8. 2020 sprejel

ODREDBO
o spremembi prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti LC 295320
Žaloviče–Lakote, št. odseka 295323
Žaloviče–Lakote, na delu od km 0+146 m
do km 0+1,626 m
1. člen
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve
na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče–Lakote,
št. odseka 295323 Žaloviče–Lakote, na delu od km 0+146 m
do km 0+1,626 m.
2. člen
Na delu kategorizirane občinske ceste LC 295320 Žaloviče–Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče–Lakote, se od
km 0+146 m do km 0+1,626 m, prepove promet za tovorna
vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.
Za tovorna vozila se štejejo vsa motorna vozila, ki so z
Direktivo 2007/46/ES uvrščena v kategorijo vozil N.
3. člen
Prepoved prometa tovornih vozil ne velja za intervencijska
vozila, vozila komunalne službe, vozila z gozdno vlako, vozila
vzdrževalnih služb, vozila za dostavo in imetnike dovolilnic
pristojnega organa občinske uprave.
Pristojni organ občinske uprave izda dovolilnico za promet
tovornim vozilom, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka
tega člena.
4. člen
Na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče–
Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče–Lakote na delu od
km 0+146 m do km 0+1,626 m se izvede ukrepe za spremembo
prometne ureditve:
– V km 0+146 m se za prepoved prometa tovornih vozil
ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 tone, umesti prometni znak za prepoved prometa tovornih
vozil ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 tone z dopolnilno tablo za udeležence cestnega prometa,
za katere ne velja izrecna odredba: razen za imetnike dovolilnic
(4603-1).
– V km 0+1,626 m se za prepoved prometa tovornih vozil
ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 tone, umesti prometni znak za prepoved prometa tovornih
vozil ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega
3,5 tone z dopolnilno tablo za udeležence cestnega prometa,
za katere ne velja izrecna odredba: razen za imetnike dovolilnic
(4603-1).
5. člen
Prepoved prometa za tovorna vozila ali skupine vozil,
katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone se na kate-
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gorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče–Lakote, številka
odseka 295323 Žaloviče–Lakote, na delu od km 0+146 m
do km 0+1,626 m, odredi zaradi naslednjih utemeljitev:
– Promet na odseku kategorizirane občinske ceste LC
295320 Žaloviče–Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče–
Lakote na delu od km 0+146 m do km 0+1,626 m, predstavlja
veliko obremenitev s težkim tovornim prometom, posledice
tega so poškodbe na cestišču, npr. udar, udarne jame, razpokanje asfalta ipd.
– Zagotovi se večja varnost prometa na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče–Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče–Lakote na delu od km 0+146 m do
km 0+1,626 m.
6. člen
Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano
prometno signalizacijo in prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020-2
Šmarješke Toplice, dne 21. avgusta 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

ŽALEC
2201.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. in 289. členom
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in
23/17) je župan Občine Žalec dne 20. 8. 2020 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja
EUP ŠE 1/17 v Šempetru
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP ŠE 1/17
v Šempetru; v nadaljevanju OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju
prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju
ZUreP-2), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski
predpisi.
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, saj gre za območje za katerega so ustrezna izhodišča in usmeritve vsebovane
že v veljavnem OPN, ki za obravnavano območje opredeljuje
pripravo OPPN.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi)
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč, in sicer kot druga območja centralnih
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dejavnosti (z oznako CD), kjer prevladuje določena dejavnost
razen stanovanj. Dopustne so dejavnosti trgovine, prometa in
skladiščenja, gostinstva, intelektualne dejavnosti, dejavnosti
javne uprave idr.
Območje OPPN v naravi predstavlja nepozidane površine
z dejansko rabo kmetijskih zemljišč brez trajnih nasadov.
Razlogi za pripravo OPPN so razvojne potrebe in želje
investitorja po izgradnji območja z objekti in stavbami za trgovsko dejavnost.
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN)
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnem zahodnem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini, severovzhodno
od obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti (R II) in
južno od avtoceste (AC). Ureditveno območje obsega zemljišča parc. št. 41/31, 41/30, 41/32, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/10,
41/12, 41/33, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini in se glede
na potrebe in zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora
lahko tudi spremeni. Površina ureditvenega območja OPPN
meri cca 0,7 ha.
Predmet OPPN je:
– Gradnja stavb in objektov za potrebe trgovske dejavnosti z ureditvijo zunanjih pripadajočih površin in površin za
parkiranje;
– Gradnja pripadajoče prometne infrastrukture in cestnih
priključkov (z izvedbo novega kraka krožnega križišča na stiku
med regionalnima cestama R II in R III) in iz regionalne ceste
R II;
– Gradnja komunalne in energetske ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo predvidenih stavb in
objektov;
– Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
– Druge ureditve površin (zelenih površin, zasaditve, ureditev drevoredov, pešpoti ipd.).
4. člen
(Način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju programskih izhodišč. Izdelati je potrebno
tudi geodetski posnetek obravnavanega območja.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov
(skladno s 123. členom ZUreP-2).
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN (5 dni),
– Občina pošlje vlogo in sprejeti sklep o pripravi OPPN na
MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za dodelitev
identifikacijske številke prostorskega akta in v javno objavo
sklepa (15 dni),
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– Občina objavi sklep o pripravi OPPN z gradivom na
svoji spletni strani in pozove državne nosilce urejanja prostora
(NUP) za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov
OPPN na okolje in pridobi njihova mnenja (45 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji
NUP-ov (glede verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na
okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločbe glede izvedbe
postopka CPVO na podlagi 40. člena ZVO-1 (35 dni),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev
le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je potreben
postopek CPVO (30 dni),
– Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine,
poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN in OP, pridobitev
mnenj (30 dni),
– Pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku
CPVO in mnenja MOP glede ustreznosti OP (30 dni),
– Dopolnitev osnutka OPPN in OP (20 dni),
– Priprava elaborata ekonomike – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka
OPPN in OP (v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in
na oglasni deski občine in KS Šempeter v Savinjski dolini) ter
izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz
javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev
predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN (in OP) na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pozove državne
NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, da podajo mnenja glede
opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje
(35 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji
državnih NUP (glede opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor
za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločitve o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta
druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike – II. faza
(10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na
OS (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na
svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka
uveljavitve odloka o OPPN).
Navedeni roki se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali
krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v
postopku, tudi spremenijo.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku
priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. RS, Vlada RS, Gregorčičeva 20–25, 1001 Ljubljana
(v postopku pridobitve sklepa Vlade RS o soglasju za načrtovanje prostorskih ureditev v območju DPN in Uredbe o najustreznejši varianti; na podlagi 82. člena ZUreP-2),
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe glede potrebnosti
izvedbe postopka CPVO),
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3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Metelkova 4, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
5. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja
o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
6. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje),
7. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ulica 3, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
9. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
(v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje in v postopku plana),
10. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
11. DARS družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
12. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
13. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
14. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
15. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
16. PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11/b,
1001 Ljubljana,
17. Adria plin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
18. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana,
19. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
20. KS Šempeter, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v
Savinjski dolini,
21. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: GPA INŽENIRING, nepremičnine, d.o.o., Barletova cesta 2/a, Medvode;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in
gospodarstvo; Ulica Savinjske čete 5, Žalec;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. Divizije 14, Celje.
7. člen
(Načrt vključevanja javnosti)
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP)
se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo
javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom
javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko
objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem
listu RS, na oglasni deski KS Šempeter in na Občini Žalec ter
na spletni strani Občine Žalec. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve se objavi na spletni strani Občine Žalec, z njimi se osebno
seznani tudi predlagatelje pripomb (v kolikor bodo podali svoj
naslov).
8. člen
(Obveznosti pobudnika in naročnika)
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN
(vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami in OP v
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okviru postopka CPVO, v kolikor bo le-ta potreben) bo financiral
pobudnik in naročnik sam.
9. člen
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora
in zastopanje v postopkih)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora ter zastopanje v postopku,
ki se vodi na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja, lahko
(po pooblastilu pripravljavca OPPN) prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen
(Veljavnost sklepa)
Ministrstvo za okolje in prostor ta sklep javno objavi
na svoji spletni strani in o tem obvesti občino. Po prejetem
obvestilu se sklep objavi tudi na spletni strani Občine Žalec.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani
ministrstva.
Št. 3505-0001/2019
Žalec, dne 20. avgusta 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

ČRNA NA KOROŠKEM
2202.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017, 59/2017)
je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 1. dopisni seji
dne 7. 9. 2020 sprejel

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče
parcelna številka:
– 1031 k.o. 902 – Podpeca, ID znak parcela 902 1031,
ID 3435155, vpisano kot javno dobro.
2. člen
Zemljišče parcela številka:
– 1031 k.o. 902 – Podpeca, ID znak parcela 902 1031,
ID 3435155 v izmeri 4407 m2,
vpisano kot javno dobro, postane last Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka:
5883679000, ID za DDV: SI 44743548.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0014/2020
Črna na Koroškem, dne 7. septembra 2020
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak
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VSEBINA
VLADA

2194.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

2195.

Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje
in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so
javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke
39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova – Mednarodna fundacija Sveti pravniki«

2196.

4969

MINISTRSTVA

4970
4975

OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM

2202.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

2197.

Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin

2198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Pivka za leto 2020

2199.

Sklep o določitvi
pri OŠ Puconci

2200.

Odredba o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče–Lakote, št. odseka 295323 Žaloviče–Lakote, na delu od
km 0+146 m do km 0+1,626 m

2201.

4981

KRANJSKA GORA

4976

PIVKA

PUCONCI

ekonomske

cene

Vrtca

4976

4978

ŠMARJEŠKE TOPLICE

4979

ŽALEC

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja EUP ŠE 1/17
v Šempetru

4979

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 119/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
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