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DRŽAVNI ZBOR

2359. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Slovenske tiskovne agencije

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o Slo-
venski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) in 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni 
zbor na seji 29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju člana  
Nadzornega sveta  

Slovenske tiskovne agencije

Za člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije 
se za preostanek mandata Nadzornega sveta Slovenske ti-
skovne agencije, t. j. do 11. 12. 2023, imenuje:

Radovan CERJAK.

Št. 010-02/20-40/9
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1325-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2360. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Špela OCEPEK na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Cerknici.

Št. 700-05/20-11/7
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1303-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2361. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Primož ŠTRANCAR na sodniško mesto okrajnega sodni-

ka na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-12/12
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1307-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2362. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nina ZADRAVEC na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-12/13
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1307-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2363. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jerca OBLAK na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-12/14
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1307-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2364. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 

33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko BEOVIČ na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-12/15
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1307-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2365. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Marjeta BRECELJ na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-12/16
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1307-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2366. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel
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S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Ana JEREB na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-13/9
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1308-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Andreja FAKIN na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-13/10
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1308-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Tina GRUM TROŠT na sodniško mesto okrajne 

sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/20-13/11
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1308-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2369. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški službi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 
29. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Peter ŽNIDARŠIČ na sodniško mesto okrožnega sodnika 

na Okrožnem sodišču v Novem mestu.

Št. 700-05/20-14/7
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1341-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

2370. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju 
zaščitne opreme ter ukrepih institucij 
in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja 
bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve 
predmetne parlamentarne preiskave

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamen-
tarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) in Akta o 
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 100/20) 
je Državni zbor na seji 29. septembra 2020 sprejel
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S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, 

podpredsednika, članov in namestnikov  
članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju 

zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev 
javnih funkcij za zajezitev širjenja  

bolezni COVID-19  
od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne 

parlamentarne preiskave

I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 

7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed po-
slancev Državnega zbora.

V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 čla-

na in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Liste Marjana Šarca 1 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 na-

mestnika člana,
Poslanska skupina Stranke modernega centra 1 člana in 

1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 

1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 1 člana in 

1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana 

in 1 namestnika člana.

II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:

za člane: za namestnike članov:
Alenka JERAJ, PS SDS Suzana LEP ŠIMENKO,  

PS SDS
Robert PAVŠIČ, PS LMŠ Brane GOLUBOVIĆ, PS LMŠ
dr. Franc TRČEK, PS SD mag. Dejan ŽIDAN, PS SD
Mateja UDOVČ, PS SMC Monika GREGORČIČ,  

PS SMC
Tadeja ŠUŠTAR, PS NSi Jožef HORVAT, PS NSi
Marko BANDELLI, PS SAB mag. Andrej RAJH, PS SAB
Zmago JELINČIČ PLEMENITI, 
PS SNS

Dušan ŠIŠKO, PS SNS

izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
Alenka JERAJ, PS SDS
za podpredsednika:
Marko BANDELLI, PS SAB

III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/20-18/15
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
EPA 1354-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

VLADA
2371. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji 

za rabo vode za proizvodnjo električne 
energije na delu vodnega telesa reke Save 
od Ježice do Suhadola

Na podlagi 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo električne energije na delu 
vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-

trične energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do 
Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13) se 
v 8. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Plačilo za koncesijo se med državo ter Mestno ob-
čino Ljubljana in Občino Medvode razdeli v razmerju 50 proti 
50, med državo in Občino Dol pri Ljubljani v razmerju 40 proti 
60 ter med državo in občinami Litija, Trbovlje Zagorje ob Savi, 
Hrastnik in Laško v razmerju 30 proti 70.«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
V 16. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-34/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-2550-0056

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2372. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju 
Inštituta za novejšo zgodovino v javni 
raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta 
za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino 

v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 
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37/03, 11/06 in 47/11) se v 2. členu v četrtem odstavku besedilo 
»Kongresni trg 1« nadomesti z besedilom »Privoz 11«.

2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah s knjigami,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom,
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih od-

daj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, 

video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih od-

daj,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in pro-

gramih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalni-

škimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav-

nosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
P 85.421 Višješolsko izobraževanje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Inštitut mora statut in druge interne akte uskladiti v treh 

mesecih od uveljavitve tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-15/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-3330-0033

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2373. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega 

in občinskih proračunov za leto 2020

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister 
za finance izdaja

P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih 

proračunov za leto 2020

1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 
2020 prevzemajo obveznosti do vključno torka, 1. decembra 
2020.

(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo proto-

kolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju prora-

čunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: 
ZIPRS2021),

6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sred-
stev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske 
udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 
ter ZIPRS2021.

2. člen
Neposredni uporabniki lahko do vključno četrtka, 31. de-

cembra 2020, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2021.

3. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih 

za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadalj-
njem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi 
obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo 
svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 3. decembra 
2020, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena 
tega pravilnika.

(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumen-
tacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.

(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do petka, 

4. decembra 2020, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do ponedeljka, 7. de-

cembra 2020, do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno 

ponedeljka, 14. decembra 2020,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke 

do vključno ponedeljka, 28. decembra 2020.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 

morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega od-
stavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, 
dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo na-
slednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri 
delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko 
odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinj-
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stvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti do vključno petka, 18. decembra 2020, 
vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz 
proračuna.

4. člen
Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk na-

menskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 
2. člena ZIPRS2021 so mogoča do vključno četrtka, 31. de-
cembra 2020, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih 
obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom 
izplačila.

5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2020 se vključujejo vsi 

prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno 
četrtka, 31. decembra 2020.

(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za po-
ravnavo obveznosti, nastalih v letu 2020, izplačani do vključno 
četrtka, 31. decembra 2020.

(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2020 se lahko 
plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2021. Ne glede 
na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega 
finančnega načrta za december upoštevajo datum predvide-
nega plačila.

6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki 

javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev preho-
dnih računov proračuna na dan 31. december 2020 na način, 
kot ga določi Ministrstvo za finance.

7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki 

zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2020, 
upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne 
roke.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-676/2020/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2020
EVA 2020-1611-0008

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance

2374. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja dela, 
družine in socialnih zadev v plačne razrede 
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 
in za izvrševanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi  
delovnih mest direktorjev s področja  

dela, družine in socialnih zadev  
v plačne razrede znotraj razponov  

plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 5/18, 21/18 in 
60/18) se v prilogi v tabeli »Tip osebe javnega prava: dom upo-
kojencev, posebni socialnovarstveni zavod, Razpon plačnega 
razreda: 47–54«:

– v vrstici šifra PU 26778, Dom upokojencev Polzela, šifra 
DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni 
razred »49« nadomesti s plačnim razredom »50« in

– v vrstici šifra PU 26875, Dom starejših Šentjur, šifra 
DM B017347, Direktor DU PSVZ, v zadnjem stolpcu plačni 
razred »48« nadomesti s plačnim razredom »49«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-11/2020
Ljubljana, dne 8. septembra 2020
EVA 2020-2611-0042

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
2375. Odločba o ugotovitvi, da 24. točka drugega 

odstavka 10. člena Odloka o krajinskem parku 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ni v neskladju 
z Ustavo in zakonom ter o zavrženju pobude

Številka: U-I-195/16-18
Datum: 17. 9. 2020

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in za-
konitosti, začetem na pobudo Ribiške družine Barje, Ljubljana, 
ter v postopku za preizkus pobude Ribiške družine Barje in Ri-
biške zveze Slovenije, obe Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška 
pisarna Stušek, Celje, na seji 17. septembra 2020

o d l o č i l o:

1. Točka 24 drugega odstavka 10. člena Odloka o Kra-
jinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 
št. 78/15 in 41/16) ni v neskladju z Ustavo in zakonom.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 5. točke prvega odstavka in 2. točke četrtega od-
stavka 13. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib se zavrže.

3. Pobudnici sami nosita svoje stroške postopka pred 
Ustavnim sodiščem.
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O b r a z l o ž i t ev

A.
1. Pobudnici vlagata pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega odstavka 
10. člena, 5. točke prvega odstavka 13. člena in 2. točke če-
trtega odstavka 13. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odlok). Ribiška družina 
Barje (v nadaljevanju pobudnica) ima sklenjeno koncesijsko po-
godbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
izvajanje ribiškega upravljanja v Barjanskem ribiškem okolišu, 
ki vključuje tudi ribnik Tivoli. Na podlagi koncesijske pogodbe 
je pobudnica upravičena med drugim izvajati ribolov v ribniku 
Tivoli. Pobudnica zatrjuje, da izpodbijane določbe Odloka ne-
posredno posegajo v njen pravni položaj, saj posegajo v njene 
pravice, pridobljene s koncesijsko pogodbo. Ribiška zveza 
Slovenije (v nadaljevanju druga pobudnica) zatrjuje, da je usta-
novljena z namenom zagotavljanja pravic in interesov posa-
meznih ribiških družin oziroma združenj. Ker naj bi izpodbijane 
določbe Odloka neposredno posegale v pravni položaj njene 
članice, naj bi izkazovala pravni interes za vložitev pobude.

2. Pobudnici navajata, da so izpodbijane določbe v ne-
skladju z 2. in 153. členom Ustave, 7., 28., 32., 34. in 35. členom 
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06 – 
v nadaljevanju ZSRib) ter Uredbo o koncesijah za izvajanje ribi-
škega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 80/07 – v nadaljevanju Uredba). Pobudnici navajata, 
da je lokalna skupnost z izpodbijanimi določbami v nasprotju z 
ZSRib in podzakonskimi akti, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi, 
enostransko posegla v obstoječi ribiški okoliš in ribiško upra-
vljanje. Navajata, da nov ribiškogojitveni načrt še ni bil sprejet, 
zato se še vedno uporablja ribiškogojitveni načrt za obdobje 
2006–2010. Ribnik Tivoli je ribiški revir, v katerem je na podlagi 
veljavnega ribiškogojitvenega načrta ribolov dovoljen. ZSRib 
omogoča spremembe ribiškogojitvenih načrtov in odvzem ali 
omejitev koncesij zaradi ohranjanja narave ali drugih razlogov, ki 
so v javnem interesu. Vendar po mnenju pobudnic o nalogah ribi-
škega upravljanja na območju ribiškega okoliša, za katerega se 
podeljuje koncesija za ribiško upravljanje, odloča Vlada. Lokalna 
skupnost ne bi smela posegati v obstoječe in veljavne režime 
ribiškega upravljanja. S tem naj bi posegla v 7. in 28. člen ZSRib. 
S tem naj bi tudi v nasprotju s 34. in 35. členom ZSRib posegla v 
obstoječe koncesijsko razmerje. Koncesijo naj bi smela v skladu 
s tretjim odstavkom 35. člena ZSRib odvzeti ali omejiti le Vlada 
na predlog ministra. Pobudnica navaja, da ne more enostransko 
odstopiti od dolžnosti, ki ji jih nalaga koncesijska pogodba. Na 
podlagi koncesijske pogodbe naj bi bila dolžna gospodariti z 
ribnikom Tivoli. Lokalna skupnost naj bi bila na podlagi Zakona o 
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20 – v nadaljevanju ZON) sicer pri-
stojna izdati akt o zavarovanju naravne vrednote, v katerem sme 
na podlagi 64. člena ZON prepovedati ali omejiti ribolov. Vendar 
po mnenju pobudnic tega ne sme storiti enostransko brez upo-
števanja določb ZSRib. Zato naj bi bile izpodbijane določbe tudi 
v neskladju s 153. členom Ustave.

3. Z izpodbijanimi določbami Odloka naj bi lokalna sku-
pnost posegla v načelo pravne države (2. člen Ustave). Po 
mnenju pobudnic bi morala biti omejitev dejavnosti določena z 
zakonom. Ribiške družine naj bi na podlagi sklenjenih konce-
sijskih pogodb izvajale dejavnost ribolova na podlagi 21. člena 
ZSRib. Izvajalci ribiškega upravljanja v okviru podeljene koncesi-
je ribarijo na podlagi ribiškogojitvenega načrta in za to tudi plaču-
jejo koncesijo. Stanje, ki je nastalo z uveljavitvijo izpodbijanega 
odloka, naj bi bilo v nasprotju z načelom pravne predvidljivosti in 
z ustavno zagotovljenimi pravicami pobudnic. Zakonske norme 
morajo biti jasne, razumljive in nedoumne, ko posegajo v medse-
bojna razmerja med posameznimi vejami oblasti in če posegajo 
v pravice posameznikov. Načelo pravne države naj bi zahtevalo 
tudi sistemsko skladnost in preglednost pravnih norm.

4. Nasprotna udeleženka v odgovoru zavrača trditve po-
budnic, da bi z izpodbijanimi določbami posegla v Ustavo, 

ZSRib in Uredbo. Zakon, ki ureja način varstva naravnih zna-
menitosti in redkosti, naj bi bil ZON. V ZON naj bi bili opredelje-
ni načini, ukrepi in druga dejanja, nujna za uveljavljenje javnega 
interesa na področju varstva in ohranjanja naravne dediščine. 
S sistemom varstva naravnih vrednot naj bi se zagotovili pogoji 
za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih pro-
cesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo. V 6., 7. in 
8. členu ZON naj bi bile določene pristojnosti lokalne skupnosti 
na področju ohranjanja narave. V pristojnost lokalne skupnosti 
naj bi sodilo tudi varstvo naravnih vrednot lokalnega pome-
na. Nasprotna udeleženka poudarja, da iz zgoraj navedenih 
zakonskih določb izhaja, da ima lokalna skupnost ustavno in 
zakonsko dolžnost varovati naravne vrednote. S tem je tudi 
določena pravna podlaga za določitev izpodbijanih prepovedi 
oziroma omejitev v občinskem odloku. Če pobudnica ne bi 
sprejela navedenega odloka, bi delovala v nasprotju z ZON. 
V nadaljevanju odgovora se nasprotna udeleženka sklicuje 
na 45., 49., 51., 53., 64., 65., 66. in 68. člen ZON, ki določajo 
pravne podlage za zavarovanje naravne vrednote in varstveni 
režim. Nasprotna udeleženka je poudarila 12. točko tretjega od-
stavka 64. člena ZON, ki določa, da se z aktom o zavarovanju 
na zavarovanem območju lahko med drugim prepovesta tudi 
ribolov ter nabiranje rastlin in živali.

5. Nasprotna udeleženka se ne strinja s stališčem po-
budnic, da ne sme z določitvijo varstvenega režima naravne 
vrednote posegati v obstoječe in veljavne režime ribiškega upra-
vljanja, temveč bi se morala hkrati spremeniti tudi ribiškogojitveni 
načrt in obstoječa koncesijska pogodba. Po mnenju nasprotne 
udeleženke so šele s predpisom, s katerim se določijo varstveni 
režimi naravne vrednote, določene pravne podlage za spremem-
bo ribiškogojitvenega načrta in koncesijske pogodbe. To naj bi 
izhajalo iz 153. člena Ustave, ki določa skladnost zakonov in 
podzakonskih aktov. člen 35 ZSRib naj bi določal, da se konce-
sija lahko omeji ali odvzame zaradi spremembe namembnosti 
posameznih delov ribiškega okoliša ter ohranjanja narave ali 
drugih razlogov, ki so v javnem interesu. Uredba pa določa, da 
se mora koncesija izvajati v skladu z ribiškogojitvenim načrtom 
ter predpisi s področja ribištva in ohranjanja narave, varstva 
okolja in upravljanja voda. Iz koncesijske pogodbe naj bi izhajalo, 
da se koncesija lahko omeji zaradi spremembe namembnosti 
posameznih delov ribiškega okoliša ter ohranjanja narave.

6. Nasprotna udeleženka navaja, da je sprejela Odlok v 
skladu z 58. členom ZON, ki določa postopek sprejetja akta o 
zavarovanju. Pri sprejetju Odloka naj bi sodeloval Zavod Repu-
blike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN), ki je 
pripravil strokovne podlage. O sprejetju odloka je bila javnost 
seznanjena z javnim naznanilom. Izvedena je bila javna obrav-
nava s predstavitvijo razlogov za zavarovanje. V času javne 
predstavitve so se zainteresirane institucije lahko opredelile do 
pripravljenega gradiva. Nasprotna udeleženka navaja, da je v 
januarju 2015 o nameravani novi ureditvi varstvenega režima 
v ribniku Tivoli obvestila Zavod za ribištvo Slovenije z zaprosi-
lom, naj v prihodnjih ribiškogojitvenih načrtih v ribniku Tivoli ne 
načrtuje športnega ribolova.

7. Ustavno sodišče je odgovor nasprotne udeleženke vro-
čilo pobudnicama. Pobudnici zatrjujeta, da nasprotni udeležen-
ki nista oporekali pravic, ki jih ima na podlagi 45. člena ZON, 
vendar menita, da nima neomejenih upravičenj za določanje 
poljubnih ukrepov po lastni presoji. Obseg pravic nasprotne 
udeleženke naj bi bil sorazmerno začrtan in soodvisen od 
drugih pravic. Pobudnici navajata, da se ribiško upravljanje 
na podlagi ZSRib in Uredbe izvaja na podlagi programa upra-
vljanja rib in načrta ribiškega upravljanja na ribiškem območju. 
V tem delu naj bi šlo za izvrševanje ustavno določenih obve-
znosti in nalog države, ki izhajajo iz 5. člena Ustave. Po mnenju 
pobudnic gre za kolizijo dveh ustavnopravno varovanih dobrin 
enakega ranga, in sicer naravnega vira (ribe) in varstva narav-
nih vrednot (torej območja narave, ki je razglašeno za krajinski 
park). Pobudnici menita, da ni mogoče šteti, da bi ZON prevla-
dal nad določbami ZSRib. Po mnenju pobudnic je ZSRib celo 
lex specialis v razmerju do ZON, ki ureja ohranjanje narave. 
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Z izvajanjem ribiškega upravljanja pa naj bi pobudnici izvajali 
tudi naloge, povezane z ohranjanjem narave.

8. Pobudnici menita, da ni najti pravne podlage, po kateri 
bi lahko lokalna skupnost sprejela pravni akt, ki bi posegal v 
njune pridobljene pravice, temelječe na ZSRib. Poudarjata, da s 
pridobljeno koncesijo izvršujeta naloge, ki v skladu s 7. členom 
ZSRib sodijo v pristojnost države in ne lokalnih skupnosti. Meni-
ta, da lokalna skupnost ne more sprejeti predpisa, ki bi posegal 
v materijo, ki je v izrecni pristojnosti države. Poudarjata, da se 
lahko status in način ribiškega upravljanja v skladu z ZSRib 
spreminjata le na podlagi ribiškogojitvenega načrta. Pobudnici 
tudi nasprotujeta strokovni oceni ZRSVN, da naj bi bil ribolov v 
ribniku Tivoli škodljiv za varovano naravno vrednoto. Menita, da 
razlogi za prepoved ribolova niso strokovno utemeljeni.

B. – I.
Procesne predpostavke in obseg presoje
9. Po drugem odstavku 162. člena Ustave lahko vsakdo 

da pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zako-
nitosti predpisa, če izkaže svoj pravni interes. Ta je v skladu 
z drugim odstavkom 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 
in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) podan, če predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno 
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, 
pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.

10. Izpodbijane določbe Odloka določajo varstveni režim, 
pravila ravnanja in druge ukrepe varstva narave v Krajinskem 
parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Krajinski 
park TRŠ). Med drugim prepovedujejo ribolov (24. točka druge-
ga odstavka 10. člena Odloka) ter hranjenje vodnih in obvodnih 
živali v ribniku Tivoli (5. točka prvega odstavka 13. člena Odlo-
ka). Določajo tudi pridobitev predhodnega soglasja ZRSVN za 
izlovitev živali tujerodnih vrst in vlaganje živali domorodnih vrst 
(2. točka četrtega odstavka 13. člena Odloka).

11. Pobudnica je ribiška družina, ki je pridobila koncesijo 
za ribiško upravljanje v ribiškem okolišu, ki vključuje tudi rib-
nik Tivoli. Svoj pravni interes za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb Odloka utemeljuje 
s podeljeno koncesijo za ribiško upravljanje v Barjanskem ri-
biškem okolišu. Zatrjuje, da je na podlagi podeljene koncesije 
upravičena izvajati ribolov v ribniku Tivoli.

12. Na podlagi koncesijske pogodbe je bila pobudnica 
upravičena izvajati ribolov v ribniku Tivoli. Ker 24. točka druge-
ga odstavka 10. člena Odloka prepoveduje izvajanje ribolova v 
ribniku Tivoli, neposredno učinkuje na pravni položaj pobudni-
ce. Zato pobudnica izkazuje pravni interes za začetek postopka 
za oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega odstavka 
10. člena Odloka.

13. Vendar pa pobudnica ni pojasnila, kako prepoved 
hranjenja vodnih živali v ribniku Tivoli (5. točka prvega odstavka 
13. člena Odloka) posega v izvajanje ribiškega upravljanja, ki 
ga izvaja na podlagi podeljene koncesije. Pobudnica ne zatrju-
je, da bi navedena določba neposredno posegala v njene pra-
vice, ki jih ima na podlagi podeljene koncesije, in tudi ni navedla 
drugih okoliščin, s katerimi bi utemeljila svoj pravni interes za 
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. točke 
prvega odstavka 13. člena Odloka. Zato ni izkazala pravnega 
interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti te določbe. 
Ustavno sodišče je pobudo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).

14. Točka 2 četrtega odstavka 13. člena Odloka (pridobi-
tev predhodnega soglasja ZRSVN za izlovitev živali tujerodnih 
vrst in vlaganje živali domorodnih vrst) ne učinkuje neposredno. 
Pobudnica mora za izvajanje ribolova v ribniku Tivoli pridobiti 
predhodno soglasje ZRSVN. Odločanje o soglasju za izvajanje 
ribolova ne pomeni upravne zadeve v smislu 2. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nada-
ljevanju ZUP). ZRSVN soglasja ne izdaja na podlagi javnega 
pooblastila, temveč v okviru izvajanja javne službe (16. točka 
prvega odstavka 117. člena ZON). Vendar pa gre pri izdajanju 
soglasja za javnopravno delovanje oziroma sledenje določenemu 

javnemu interesu, hkrati pa z vidika stranke pomeni odločanje 
o njenem pravno varovanem interesu. Odločanje o pridobitvi 
soglasja za izvajanje ribolova pomeni drugo javnopravno stvar v 
smislu 4. člena ZUP, po katerem se upravni postopek smiselno 
uporablja tudi v drugih javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja 
upravne zadeve po 2. členu tega zakona, kolikor ta področja niso 
urejena s posebnim postopkom. Ker ZON ne določa posebnega 
postopka za izdajanje soglasij, mora ZRSVN pri izdaji soglasja 
smiselno uporabljati ZUP. To pa pomeni, da mora biti udeleženki, 
ki zahteva soglasje, ob morebitni zavrnitvi zagotovljena pritožba 
v upravnem postopku (prvi odstavek 229. člena ZUP) in upravni 
spor (prvi odstavek 2. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni 
list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – v nadaljevanju ZUS-1). V 
takih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih 
sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega 
predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena 
ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo 
v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08, 
in OdlUS XVII, 2). Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu, po-
budnica ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke četrtega odstavka 13. čle-
na Odloka. Zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti v tem delu zavrglo (2. točka izreka).

15. Po ustaljenem stališču Ustavnega sodišča imajo po-
litične stranke, društva, zbornice in združenja pravni interes le 
za izpodbijanje predpisov, ki neposredno posegajo v njihove 
pravice, pravne interese ali v njihov pravni položaj. Zato za 
pobude, ki jih ti subjekti vlagajo v imenu svojih članov ali zaradi 
njihovih interesov ali ker menijo, da uveljavljajo splošni družbe-
ni interes, njihov pravni interes ni izkazan.1 Druga pobudnica 
z navedbami o posegu izpodbijane ureditve v pravice svojih 
članov svojega pravnega interesa torej ne more izkazati. Ne-
posrednega posega v njene pravice, pravne interese oziroma 
v njen pravni položaj druga pobudnica ne utemeljuje. Ustavno 
sodišče je sicer izjemoma priznalo pravni interes za vložitev 
pobude tistim združenjem, ki so bila ustanovljena prav z na-
menom zagotavljanja pravic in interesov tistih skupin oseb, ki 
se v njih povezujejo, izpodbijani predpis pa naj bi jim te pravice 
kratil.2 Vendar iz Statuta Ribiške zveze Slovenije ne izhaja, da 
bi bila druga pobudnica ustanovljena prav z namenom, da bi v 
konkretnih postopkih pred državnimi organi zastopala pravice 
in interese svojih članov, tj. ribiških družin. Zato druga pobudni-
ca pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti izpodbijanih določb Odloka ni izkazala.

16. Pobudnica zatrjuje, da je Odlok v neskladju z Uredbo. 
Ustavno sodišče je v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 
160. člena Ustave in četrto alinejo prvega odstavka 21. člena 
ZUstS pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalne skupnosti z 
Ustavo in zakoni. Ustavno sodišče ni pristojno odločati o skladno-
sti predpisov lokalne skupnosti s podzakonskimi akti.3 Zato očitkov 
pobudnice o neskladnosti Odloka z Uredbo ne more presojati.

17. Ustavno sodišče je pobudo pobudnice za začetek 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 24. točke drugega 
odstavka 10. člena Odloka v zgoraj navedenem obsegu spreje-
lo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena 
ZUstS nadaljevalo odločanje o stvari sami.

B. – II.
Presoja z vidika tretjega odstavka 153. člena Ustave 

in ZSRib
18. Pobudnica trdi, da je 24. točka drugega odstavka 

10. člena Odloka v neskladju s 7., 28., 32., 34. in 35. členom 

1 Glej na primer sklep Ustavnega sodišča št. U-I-292/12 z 
dne 10. 1. 2013, odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-297/08 z dne 
7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 30/11, in OdlUS XIX, 20) in sklep 
Ustavnega sodišča št. U-I-202/09 z dne 4. 2. 2010.

2 Glej na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-86/94 z 
dne 14. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS V, 153) in 
št. U-I-127/01 z dne 12. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS 
XIII, 10).

3 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-120/09 z dne 25. 5. 
2011, 4. točka obrazložitve.
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ZSRib. Občina ima v okviru prvega odstavka 140. člena Ustave 
pravico izdajati predpise, s katerimi normativno ureja pravna 
razmerja (pravice in obveznosti pravnih subjektov), vendar pri 
tem ne sme preseči ustavnega okvira in s svojim normativnim 
urejanjem poseči v državne pristojnosti.4 Kadar zakon izrecno 
določa izvirne pristojnosti občine oziroma pooblastila za norma-
tivno urejanje v okviru izvirnih pristojnosti na nekem področju, 
je treba z razlago ugotoviti obseg tega pooblastila.5 Pri tem je 
treba upoštevati, da zakonodajalec sme napolnjevati vsebino 
nedoločenega pravnega pojma lokalne javne zadeve, vendar 
ne sme prizadeti pravice lokalne samouprave, da samostojno 
odloča o svojih zadevah.6 V tem okviru lahko Ustavno sodišče 
očitke o neskladnosti občinskih predpisov z zakoni presoja z 
vidika tretjega odstavka 153. člena Ustave. Načelo zakoni-
tosti delovanja občine na področju normativnega delovanja 
pomeni, da občinski predpisi, čeprav urejajo zadeve iz izvirne 
pristojnosti občine, ne smejo biti v neskladju z zakoni. Pravnih 
razmerij ne smejo urejati v nasprotju z zakonskimi določbami, v 
primeru, da zakonodajalec opredeli okvir pooblastila za norma-
tivno urejanje, pa ne smejo preseči tega pooblastila.7 Glede na 
navedeno je Ustavno sodišče očitke pobudnice o neskladnosti 
izpodbijane določbe Odloka z ZSRib presojalo z vidika tretjega 
odstavka 153. člena Ustave.

19. Med pobudnico in nasprotno udeleženko ni sporno, 
da Odlok temelji na ZON, na podlagi katerega je bila nasprotna 
udeleženka pristojna z aktom o zavarovanju naravne dobrine 
določiti prepoved ribolova na zavarovanem območju. Med nji-
ma je sporno, ali sme lokalna skupnost z namenom zavarovati 
naravno vrednoto prepovedati ribolov, ne da bi bila prepoved 
ribolova predhodno določena z ribiškogojitvenimi načrti, s ka-
terimi se določi namembnost posameznega ribiškega revirja. 
Po mnenju pobudnice naj bi Odlok, ki je prepovedal ribolov, 
čeprav je na tem območju ribolov dovoljen z ribiškogojitvenimi 
načrti, omejil podeljeno koncesijo v nasprotju s 7., 28., 32., 
34. in 35. členom ZSRib. V obravnavanem primeru gre torej 
za vprašanje medsebojnega razmerja med ukrepi varovanja 
naravne dediščine in ukrepi za upravljanje rib, ki so naravni vir 
pod posebnim varstvom države (prvi odstavek 7. člena ZSRib).

20. V okviru splošnih določb Ustava v prvem odstavku 
5. člena navaja nekatere pozitivne obveznosti države,8 med 
katere sodi tudi skrb države za ohranjanje naravnega bogastva. 
Dejstvo, da je Ustava skrb za ohranjanje naravnega bogastva 
izrecno umestila ob skrb za varstvo človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin in med splošne določbe, v katerih med drugim 
ureja temeljna ustavna načela, že kaže na pomembnost te 
ustavno varovane dobrine. Poseben poudarek ji je zagotovila 
še v 73. členu, kjer je k skrbi za ohranjanje naravne dediščine 
poleg države zavezala tudi lokalne skupnosti (drugi odstavek 
73. člena Ustave). Ne glede na to, da Ustava v drugem od-
stavku 73. člena ne odkazuje izrecno na zakon, je jasno, da 
država to pozitivno obveznost lahko uresniči samo na podlagi 
ustrezne zakonske ureditve. Ustava sama namreč ne opre-
deljuje natanko vsebine in obsega tistih vrednot, pri katerih je 
njihova ohranitev neprecenljivega pomena tudi za prihodnost. 
Tako vsebina in obseg naravnega bogastva kakor tudi način 
njegovega varovanja danes, da bi se dosegla ohranitev za 
bodoče rodove, so zato že po naravi stvari prepuščeni zakonu.9

4 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-348/96 z dne 27. 2. 
1997 (Uradni list RS, št. 17/97, in OdlUS VI, 25), 7. točka obra-
zložitve.

5 Prav tam, 9. točka obrazložitve.
6 Prav tam, 8. točka obrazložitve.
7 Prav tam, 9. točka obrazložitve, in odločba Ustavnega so-

dišča št. U-I-99/04 z dne 16. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 66/05, in 
OdlUS XIV, 56), 9. točka obrazložitve.

8 Glej B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Re-
publike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 
študije, Ljubljana 2002, str. 112–116.

9 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-297/08, 
28. točka obrazložitve.

21. Člen 73 Ustave je tudi neposredno povezan in pre-
pleten s pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen 
Ustave).10 Namen varstva okolja je namreč spodbujanje in 
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dol-
goročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (prvi 
odstavek 2. člena Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – v nadaljevanju ZVO-1). 
Cilj varstva okolja je tudi trajnostna raba naravnih virov (3. toč-
ka drugega odstavka 2. člena ZVO-1). Naravni viri so omejene 
naravne dobrine11 in jih je treba šteti za naravno bogastvo. Ker 
so naravni viri omejeni, je treba njihovo rabo in izkoriščanje za-
radi usklajevanja obstoječih interesov in medgeneracijske pra-
vičnosti urediti z zakonom (drugi odstavek 70. člena Ustave).12

22. Ribe so naravni vir, ki ga je mogoče gospodarsko 
izkoriščati, in hkrati naravno bogastvo, ki ga je država dolžna 
ohranjati in varovati. Zakonodajalec je uredil upravljanje s slad-
kovodnimi ribami v ZSRib. Pri tem je bil dolžan z upoštevanjem 
5. člena, drugega odstavka 70. člena in 73. člena Ustave za-
gotoviti upravljanje z ribami tako, da se zagotavljajo ekološka, 
socialna in gospodarska funkcija rib in njihovega življenjskega 
prostora.

23. Upravljanje rib med drugim obsega tudi načrtovanje 
na tem področju (3. člen ZSRib). Za namen ribiškega upra-
vljanja se celinske vode razdelijo na posamezne prostorske 
enote, v katerih poteka ribiško upravljanje (prvi odstavek 8. čle-
na ZSRib).13 Ribiško upravljanje temelji na načrtu ribiškega 
upravljanja na ribiškem območju. Načrt ribiškega upravljanja 
je obvezna strokovna podlaga za celovito ribiško upravljanje 
posameznega ribiškega območja in mora biti odraz specifičnih 
ekosistemskih značilnosti ribiškega območja (prvi odstavek 
11. člena ZSRib). V načrtu morajo biti med drugim tudi usmeri-
tve za varstvo tistih delov ribiškega območja, ki so zavarovani 
po predpisih o ohranjanju narave. Ribiškogojitveni načrt je 
podlaga za upravljanje v posameznem ribiškem okolišu. V 
ribiškogojitvenem načrtu se morajo med drugim upoštevati tudi 
režimi po predpisih o ohranjanju narave in voda (prvi odstavek 
12. člena ZSRib). Ribiškogojitveni načrt mora vsebovati tudi 
območja, ki so varovana po predpisih o ohranjanju narave 
(d) točka drugega odstavka 12. člena ZSRib). Načrt ribiške-
ga upravljanja in ribiškogojitvene načrte je treba izdelati za 
obdobje šestih let (tretji odstavek 11. člena in tretji odstavek 
12. člena ZSRib).

24. Zakonodajalec je na podlagi drugega odstavka 
70. člena Ustave določil, da lahko država s koncesijo prenese 
določene naloge ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu na 
pravno ali fizično osebo, če ta izpolnjuje z zakonom predpisa-
ne pogoje (četrti odstavek 7. člena in prvi odstavek 28. člena 
ZSRib). Koncesija za ribiško upravljanje je koncesija na na-
ravnih dobrinah.14 Koncesionar s podeljeno koncesijo pridobi 

10 Prim. J. Letnar Černič v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave 
Republike Slovenije, Dopolnitev–A, Fakulteta za državne in evrop-
ske študije, Ljubljana 2011, str. 1032.

11 Primerjaj s točko 1.4. 3. člena ZVO-1.
12 Prim. T. Pucelj Vidović v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave 

Republike Slovenije, del 1: Človekove pravice in temeljne svobo-
ščine, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 
str. 561.

13 Celinske vode se delijo na ribiška območja, ribiške okoliše 
in ribiške revirje (drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena ZSRib). Vr-
ste ribiških revirjev in njihove meje se določijo z ribiškogojitvenim 
načrtom (šesti odstavek 9. člena ZSRib). Ribiški revirji so glede na 
način ribiškega upravljanja lahko varstveni, ribolovni, brez aktivne-
ga ribiškega upravljanja in prizadeti revirji (prvi odstavek 9. člena 
ZSRib).

14 Za druga vprašanja koncesije, ki niso urejena z ZSRib, se 
uporabljajo določbe ZVO-1, ki ureja koncesije na naravnih virih 
(36. člen ZSRib). Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, 
če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so za poseg v okolje 
določeni z ZVO-1 ali z zakoni, ki urejajo varstvo in rabo naravnih 
dobrin (sedmi odstavek 164. člena ZVO-1).
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pravice in dolžnosti izvajati ribiško upravljanje v določenem 
ribiškem okolišu. Ribiško upravljanje obsega tako naloge, ki po 
svoji naravi pomenijo gospodarsko rabo (izkoriščanje) narav-
nega vira, kot naloge, ki se z namenom omogočati trajnostno 
rabo rib (varovanje naravnega bogastva) izvajajo v javnem 
interesu.15 Ribolov je ena od aktivnosti, ki pomeni izvajanje 
ribiškega upravljanja.16 Vendar koncesionar ribolova ne izvaja 
v javnem interesu (četrti odstavek 28. člena ZSRib). Ribolov 
sladkovodnih rib pomeni izkoriščanje naravnega vira in je pra-
viloma namenjen pridobivanju gospodarske koristi.17

25. Koncesionar je dolžan za izkoriščanje naravnega vira 
(ribe) plačati koncesijsko dajatev.18 Način določitve višine kon-
cesijske dajatve je določen s koncesijskim aktom (šesta alineja 
drugega odstavka 31. člena ZSRib). Višina koncesijske dajatve 
se izračuna na podlagi števila vseh razpoložljivih ribolovnih 
dni in vrednosti ribolovnih dni, določenih za vsak posamezen 
ribolovni revir (prvi odstavek 7. člena Uredbe). Koncedent in 
koncesionar medsebojno razmerje pri izvajanju ribiškega upra-
vljanja uredita s koncesijsko pogodbo (prvi odstavek 32. člena 
ZSRib). Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za 
katerega je bila sklenjena, z razdrtjem in z odvzemom (34. člen 
ZSRib). Koncesija se lahko odvzame ali omeji zaradi spremem-
be namembnosti posameznih delov ribiškega okoliša, začasne 
omejitve, ustavitve ali prilagoditve vodne pravice ali ohranjanja 
narave ali drugih razlogov v javnem interesu (drugi odstavek 
35. člena ZSRib). Koncesijska pogodba se lahko med trajanjem 
koncesijskega razmerja tudi spremeni ali dopolni (osemnajsta 
alineja prvega odstavka 13. člena Uredbe).

26. Varstvo naravne dediščine sistemsko ureja ZON, ki 
določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem var-
stva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju nara-
ve (1. člen ZON). Naravne vrednote obsegajo vso naravno de-
diščino na območju Republike Slovenije (prvi odstavek 4. člena 
ZON). Naravna vrednota so poleg redkega, dragocenega ali 
znamenitega naravnega pojava tudi drug vreden pojav, sesta-
vina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del 
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava 
(drugi odstavek 4. člena ZON). S sistemom varstva naravnih 
vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih 
vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo 
oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih 
vrednot (četrti odstavek 4. člena ZON). Sistem varstva narav-
nih vrednot po tem zakonu se vključuje v rabo in izkoriščanje 
naravnih dobrin na način, ki ga določa zakon (6. člen ZON).

27. Lokalna skupnost je pristojna za sprejemanje ukrepov 
varstva naravnih vrednot lokalnega pomena že na podlagi 

15 Tretji odstavek 28. člena ZSRib določa:
»Naloge koncesionarja so: 
1. priprava in sprejem letnega programa;
2. izvajanje ribolova;
3. izvajanje elektroribolova za sonaravno vzrejo, intervencij-

ske odlove rib in za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela;
4. aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib;
5. izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib;
6. vodenje predpisanih evidenc;
7. poročanje;
8. strokovno usposabljanje ribičev;
9. izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe in
10. druge naloge, povezane s koncesijo.«
16 V skladu s 4. členom ZSRib je ribiško upravljanje tudi traj-

nostna raba rib. Trajnostna raba rib je izvajanje ribolova na način 
in v času, da se z naravnim soobnavljanjem ali z določenimi ukrepi 
ribiškega upravljanja dolgoročno ohranjajo ribe ter se pri tem ne po-
slabšuje ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst (14. člen ZSRib).

17 Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico 
(prvi odstavek 22. člena ZSRib). Ribolovno dovolilnico izda izva-
jalec ribiškega upravljanja za posamezni ribolovni revir. Ceno za 
ribolovno dovolilnico določi izvajalec ribiškega upravljanja (drugi in 
tretji odstavek 22. člena ZSRib).

18 V skladu s prvim odstavkom 164. člena ZVO-1 sme drža-
va proti plačilu podeliti koncesijo za rabo ali izkoriščanje naravne 
dobrine.

same Ustave (drugi odstavek 73. člena Ustave). Pristojno-
sti lokalne skupnosti bolj natančno ureja ZON (prvi odstavek 
8. člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 8. člena 
ZON ter prvi in četrti odstavek 45. člena ZON). Ukrep varstva 
je tudi zavarovanje naravnih vrednot (drugi odstavek 45. člena 
ZON). Vrsto ukrepa, ki naj se izvede, lokalni skupnosti predla-
ga organizacija, pristojna za ohranjanje narave (peti odstavek 
45. člena ZON). Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o 
zavarovanju naravne vrednote (prvi odstavek 49. člena ZON). 
Akt o zavarovanju med drugim določa pravila ravnanja oziroma 
varstveni režim in meje zavarovanega območja (prvi odstavek 
53. člena ZON). Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju 
se morajo izvajati v skladu s predpisanimi pravili ravnanja iz 
akta o zavarovanju (prvi odstavek 54. člena ZON). Z aktom o 
zavarovanju se lahko omeji dejavnost ali raba v zvezi z naravno 
vrednoto. Dejavnost se lahko omeji v taki meri, kot je to nujno 
treba zaradi ohranitve naravne vrednote, izvajanja njenega 
varstva ali obnovitve vrednote, v obsegu in na način, ki je do-
ločen v 64., 65., 66. in 68. členu ZON (prvi in drugi odstavek 
51. člena ZON). V tretjem odstavku 64. člena ZON so določene 
dejavnosti, ki se lahko prepovejo ali omejijo na zavarovanem 
območju naravnega spomenika. V prvem odstavku 68. člena 
ZON so določene dejavnosti, ki se lahko prepovedo na širšem 
zavarovanem območju. Iz 12. točke tretjega odstavka 64. člena 
ZON izhaja, da se na zavarovanem območju naravnega spo-
menika lahko prepovesta ribolov ter nabiranje rastlin in živali. 
Iz 18. točke prvega odstavka 68. člena ZON izhaja, da se na 
zavarovanem območju krajinskega parka lahko prepovesta 
ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov.

28. Izpodbijani Odlok je akt o zavarovanju naravne vre-
dnote. Z njim je lokalna skupnost določila zavarovano ob-
močje krajinskega parka, ožja zavarovana območja znotraj 
krajinskega parka ter varstvene režime in pravila ravnanja v 
krajinskem parku (2. člen Odloka). Ribnik Tivoli sodi tako na 
širše zavarovano območje19 Krajinskega parka TRŠ kot na ožje 
zavarovano območje Naravnega spomenika Tivoli.20 Cilj Odlo-
ka je ohraniti številne naravne vrednote, veliko biotsko razno-
vrstnost in krajinsko pestrost na zavarovanem območju (prvi 
odstavek 1. člen Odloka). Varstveni cilj so ohranitev naravnih 
vrednot, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih 
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, 
najmanj obstoječega stanja in kakovosti habitatnih tipov goz-
dov, travnikov, barij ter sladkih voda (drugi odstavek 1. člena 
Odloka). Nasprotna udeleženka je na podlagi prvega in druge-
ga odstavka 51. člena ZON prepovedala in omejila določene 
dejavnosti, ki se lahko izvajajo na območju Krajinskega parka 
TRŠ. Med drugimi je prepovedala loviti ribe (24. točka drugega 
odstavka 10. člena Odloka). Način in obseg omejitve dejavnosti 
na zavarovanem območju je temeljil na Strokovnem predlogu 
ZRSVN za zavarovanje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba 
št. 3-V-XX/1-O-14/AG (v nadaljevanju strokovni predlog).

29. Lokalna skupnost je z Odlokom na zavarovanem 
območju naravne dobrine prepovedala izvajanje ribolova, ki 
ga koncesionar ne izvaja v javnem interesu, temveč praviloma 
z namenom pridobiti določeno gospodarsko korist. Lokalna 
skupnost ni posegla v naloge koncesionarja, ki jih ta na po-
dročju upravljanja rib izvaja v javnem interesu (tretji in četrti 
odstavek 28. člena ZSRib). Iz navedenega logično izhaja, da 
se mora izvajanje ribolova, ki ne pomeni izvajanja dejavnosti v 
javnem interesu, prilagoditi varstvenemu režimu naravne vre-
dnote, ki je v javnem interesu. Tudi jezikovna razlaga 6. člena 
ZON, drugega odstavka 11. člena in prvega odstavka 12. člena 

19 Širša zavarovana območja so območja narave, kjer so 
velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gosto-
ta in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno in 
funkcionalno med sabo povezane (prvi odstavek 67. člena ZON). 
Širša zavarovana območja so narodni, regijski in krajinski park 
(šesti odstavek 53. člena ZON).

20 V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZON se na širših 
zavarovanih območjih lahko ustanovijo tudi ožja zavarovana ob-
močja.
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ZSRib potrjuje takšno razlago. člen 6 ZON določa, da se mora 
sistem varstva naravnih vrednot vključevati v rabo in izkorišča-
nje naravnih dobrin na način, ki ga določa zakon. Iz drugega 
odstavka 11. člena ZSRib izhaja, da morajo pristojni organi 
pri pripravi načrta ribiškega upravljanja na ribiškem območju 
upoštevati usmeritve za varstvo posameznih delov ribiškega 
območja, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave. Iz 
prvega odstavka 12. člena ZSRib pa izhaja, da morajo pristojni 
organi pri pripravi ribiškogojitvenih načrtov upoštevati režime 
po predpisih o ohranjanju narave. Ribiškogojitveni načrt mora 
vsebovati območja, ki so varovana po predpisih o ohranjanju 
narave (točka d) drugega odstavka 12. člena ZSRib). Zahteva, 
da morata načrt ribiškega upravljanja in ribiškogojitveni načrt 
upoštevati usmeritve in režime, ki na določenem območju ve-
ljajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave, predpostavlja, 
da morajo biti varstveni režimi po predpisih o ohranjanju narave 
predhodno določeni. Sprejetje varstvenega režima naravne 
vrednote, ki vpliva na izvajanje ribolova, torej zavezuje pristojne 
organe na področju ribiškega upravljanja, da prilagodijo stro-
kovne podlage za ribiško upravljanje. Morebitnemu varstvene-
mu režimu naravne vrednote se mora prilagoditi tudi konkretno 
koncesijsko razmerje med koncendentom in koncesionarjem. Iz 
3. člena Uredbe izhaja, da se mora koncesija izvajati v skladu s 
predpisi s področja ohranjanja narave. Če zaradi zavarovanja 
naravne vrednote nastopijo okoliščine, ki vplivajo na pravice 
in obveznosti koncedenta ali koncesionarja, je treba spreme-
niti koncesijsko pogodbo (osemnajsta alineja prvega odstavka 
13. člena Uredbe).21

30. Določitev prepovedi ribolova z aktom o zavarovanju 
naravne dobrine torej še ne pomeni, da je bila koncesija odvze-
ta ali omejena ali da je bila spremenjena koncesijska pogodba. 
Akt o zavarovanju naravne dobrine je lahko le pravna podlaga 
za poseg v obstoječe koncesijsko razmerje, ki pa mora biti 
spremenjeno po postopku in pod pogoji, ki jih določa ZSRib. 
Zato ne držijo očitki pobudnice, da so izpodbijane določbe 
Odloka v nasprotju s 7., 28., 32., 34. in 35. členom ZSRib po-
segle v obstoječe koncesijsko razmerje. Glede na to 24. točka 
drugega odstavka 10. člena Odloka ni v neskladju z ZSRib in 
posledično tudi ne s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.

31. Pobudnica zatrjuje, da zahteva po prepovedi ribolova 
ne izhaja iz strokovnega mnenja, ki je bilo pridobljeno v postop-
ku sprejemanja Odloka. S tem pobudnica po vsebini zatrjuje 
neskladnost izpodbijanih določb Odloka s tretjim odstavkom 
51. člena ZON, ki zahteva, da mora omejitev dejavnosti in rabe 
zaradi varstvenih ukrepov temeljiti na strokovnem predlogu 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Trditev pobudnice 
ne drži, saj je bilo v strokovnem predlogu izrecno predlagano, 
naj se na zavarovanem območju, razen na območju Koseškega 
bajerja, prepove ribolov (glej 32. stran strokovnega predlo-
ga). Pobudnica nasprotuje tudi strokovnim razlogom, ki so bili 
podlaga za sprejetje spornega varstvenega ukrepa. Ustavno 
sodišče lahko presoja skladnost podzakonskega predpisa z 
zakonom, ne more pa ocenjevati skladnosti predpisa z ugotovi-
tvami različnih strok, zlasti ne, če gre za nepravna vprašanja.22

B. – III.
Presoja z vidika 2. člena Ustave (načelo zaupanja v 

pravo)
32. Pobudnica zatrjuje, da so izpodbijane določbe v ne-

skladju z načelom pravne države (2. člen Ustave), saj naj bi 
posegle v njene pridobljene pravice.

21 Iz 7. člena Uredbe izhaja, da se višina koncesijske dajatve 
izračuna na podlagi števila vseh razpoložljivih ribolovnih dni in 
vrednosti ribolovnih dni, določenih za vsak posamezen ribolovni 
revir posebej. V primeru, ko akt o zavarovanju naravne dobrine z 
določitvijo prepovedi ribolova vpliva na razpoložljivo število ribolov-
nih dni v posameznem ribolovnem revirju, je koncesionar upravičen 
zahtevati znižanje koncesijske dajatve. 

22 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-183/99 z dne 4. 7. 
2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 149), 23. točka obra-
zložitve, in št. U-I-215/11, Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013 (Uradni list 
RS, št. 14/13), 15. točka obrazložitve.

33. Iz te obrazložitve že izhaja, da je pobudnica pridobila 
koncesijo za ribiško upravljanje v Barjanskem ribiškem okolišu, 
ki vključuje tudi ribnik Tivoli. Na podlagi navedene koncesije 
je bila pobudnica upravičena izvajati ribolov v ribniku Tivoli. 
Pobudnica je bila kot izvajalka ribiškega upravljanja v ribniku 
Tivoli upravičena izdajati ribiške dovolilnice za ribolov v ribniku 
Tivoli.23 S prodajo ribiških dovolilnic ribiške družine pridobivajo 
prihodke. Od števila razpoložljivih ribolovnih dni in vrednosti 
ribolovnih dni v posameznem ribolovnem revirju je odvisna 
tudi višina koncesijske dajatve (prvi odstavek 7. člena Uredbe). 
S prepovedjo ribolova v ribniku Tivoli se je zmanjšalo število 
razpoložljivih ribolovnih dni in posledično tudi možnost prodaje 
ribolovnih dovolilnic za ribnik Tivoli. To pomeni, da izpodbijane 
določbe Odloka pomenijo poseg v pričakovanja koncesionarja, 
da bo lahko v skladu z ZSRib izvajal ribolov v ribniku Tivoli, ki 
temeljijo na pravnomočni odločbi o podelitvi koncesije.

34. Varstvo pridobljenih pravic zoper zakonske posege za 
naprej je v ustavnem sistemu zagotovljeno v okviru načel prav-
ne države (2. člen Ustave), in sicer zlasti v okviru načela pravne 
varnosti oziroma načela zaupanja v pravo. To načelo posa-
mezniku zagotavlja, da država njegovega pravnega položaja 
ne bo poslabšala arbitrarno, to je brez razloga, utemeljenega 
v prevladujočem in ustavno dopustnem javnem interesu. To 
načelo zavezuje tudi lokalne skupnosti, ko normativno urejajo 
vprašanja iz njihove pristojnosti. Ker gre za splošno pravno 
načelo in ne neposredno za eno od človekovih pravic, ki jim 
po 15. členu Ustave pripada strožje varstvo zoper morebitne 
omejitve in posege, to načelo nima absolutne veljave. V večji 
meri kot posamezne človekove pravice je podvrženo omeji-
tvam, torej temu, da je v primeru konflikta oziroma kolizije med 
to in drugimi ustavnimi dobrinami treba presoditi, kateri izmed 
ustavno zavarovanih dobrin (ali načelu varstva zaupanja v 
pravo ali načelu prilagajanja prava družbenim razmeram) je 
v posameznem primeru treba dati prednost. Pri tem je treba 
upoštevati, ali so bile sporne spremembe relativno predvidljive, 
ali so prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali ter kakšna 
sta teža spremembe in pomen obstoječega pravnega položaja 
za upravičence na eni strani in javni interes, ki utemeljuje dru-
gačno ureditev od obstoječe, na drugi strani.

35. Nasprotna udeleženka v odgovoru navaja, da je bil 
razlog za sprejetje izpodbijane ureditve zavarovanje naravne 
vrednote. Pozitivna obveznost lokalne skupnosti, da sprejema 
ukrepe, s katerimi varuje naravne vrednote, izhaja že iz Ustave 
(drugi odstavek 73. člena Ustave). Gre torej za tako pomemb-
no vrednoto, da ji je zagotovljeno ustavno varstvo. Že zato 
ne more biti dvoma, da je imela lokalna skupnost za sprejetje 
izpodbijane ureditve razlog, stvarno povezan s predmetom 
urejanja in utemeljen v javnem interesu.

36. Vendar pa je treba izpodbijane določbe Odloka v 
nadaljevanju preizkusiti še z vidika drugih kriterijev, ki prihajajo 
v poštev pri presoji skladnosti izpodbijane ureditve z načelom 
varstva zaupanja v pravo.

37. Prepoved ribolova je bila uvedena brez določitve 
posebnega prehodnega obdobja. Odlok je bil objavljen 16. 10. 
2015 in je začel veljati petnajsti dan po objavi. Ustrezen čas 
za prilagoditev novi ureditvi torej pobudnici ni bil zagotovljen. 
Ali in v kolikšni meri je potrebna posebna prehodna ureditev, 
se presoja s tehtanjem med zakonskim ciljem in prizadetostjo 
pravnih položajev.24

38. Pri tehtanju teže spremembe in pomena obstoječega 
pravnega položaja za pobudnico na eni strani in javnega inte-
resa, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, na drugi 
strani je Ustavno sodišče upoštevalo, da je bilo poseženo le 

23 Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico 
(prvi odstavek 21. člena ZSRib). Ribolovno dovolilnico izda iz-
vajalec ribiškega upravljanja za posamezen ribolovni revir (drugi 
odstavek 22. člena ZSRib).

24 Prim. z odločbama Ustavnega sodišča št. U-I-206/97 z dne 
17. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 50/98, in OdlUS VII, 134), 9. točka 
obrazložitve, in št. U-I-90/05 z dne 7. 7. 2005 (Uradni list RS, 
št. 75/05, in OdlUS XIV, 66), 15. točka obrazložitve.
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v eno izmed nalog, ki jih v okviru ribiškega upravljanja izvaja 
pobudnica. Z izpodbijanimi določbami Odloka ni bilo poseženo 
v pravice pobudnice, da v ribniku Tivoli izvaja druge naloge 
ribiškega upravljanja, ki jih izvaja v javno korist. S prepovedjo 
ribolova je bilo predvsem poseženo v pravico pobudnice, da 
s prodajo ribiških dovolilnic pridobi določen prihodek. Ker je 
višina koncesijske dajatve odvisna od prihodka, ki ga z izva-
janjem ribolova pridobi koncesionar na ribiškem območju, je 
bila pobudnica soočena s plačilom koncesijske dajatve, ki ni 
bilo sorazmerno njenim pričakovanim prihodkom. Vendar je 
treba upoštevati, da je pobudnica pridobila koncesijo za ribiško 
upravljanje v Barjanskem ribiškem okolišu, ki je sestavljen iz 
več ribiških revirjev. Z izpodbijanimi določbami Odloka je prepo-
vedno izvajanje ribolova le v enem izmed ribiških revirjev, ki jih 
upravlja pobudnica. Ta pa obsega manjši delež vseh površin v 
upravljanju pobudnice, na katerih je ribolov dovoljen.25 Ribolov 
tudi ni prepovedan absolutno, temveč ga pobudnica sicer pod 
zelo omejenimi pogoji še vedno lahko izvaja. Ustavno sodišče 
je tudi upoštevalo, da je pobudnica lahko pričakovala, da bo do 
uvedbe prepovedi ribolova v ribniku Tivoli prišlo.26 Pobudnica 
je sicer ves čas priprave Odloka nasprotovala predlagani pre-
povedi ribolova, vendar pa to ne more vplivati na presojo, ali 
je spremembo svojega pravnega položaja lahko pričakovala. 
Ustavno sodišče je tudi upoštevalo, da bi lahko pobudnica, če 
zmanjšanje števila ribolovnih dni vpliva na višino koncesijske 
dajatve, takoj po uveljavitvi Odloka zahtevala znižanje višine 
koncesijske dajatve in spremembo koncesijske pogodbe z ane-
ksom (prvi odstavek 25. člena koncesijske pogodbe). Pobudni-
ca ima torej na voljo možnost prilagoditve koncesijske pogodbe 
spremenjenim razmeram in ji je v primeru spora med konce-
dentom in koncesionarjem pri izvajanju koncesijske pogodbe 
zagotovljeno sodno varstvo,27 hkrati pa tudi ne zatrjuje, da bi 
takojšna prepoved ribolova v ribniku Tivoli v taki meri zmanjšala 
višino pričakovanih prihodkov, da ne bi več mogla izvajati nalog 
ribiškega upravljanja, ki jih izvršuje v javnem interesu. Vse to 
so razlogi, zaradi katerih je Ustavno sodišče pri tehtanju dalo 
prednost javnemu interesu in presodilo, da izpodbijani poseg ni 
bil v neskladju z načelom varstva zaupanja v pravo iz 2. člena 
Ustave (1. točka izreka).

B. – IV.
39. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak ude-

leženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače 
(prvi odstavek 34. člena ZUstS). Za drugačno odločitev bi mo-
rali obstajati posebno utemeljeni razlogi, ki jih pobudnici nista 
navedli. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da nosita pobudnici 
svoje stroške postopka sami (3. točka izreka).

C.
40. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena, tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 
34. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodni-
ce in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek 
Pensa, dr. Špelca Mežnar, Marko Šorli in dr. Katja Šugman 
Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

25 Pobudnica upravlja približno 60 ha ribolovnih površin. 
Ribnik Tivoli pa je velik 0,8 ha.

26 Nasprotna udeleženka je z namero o uvedbi prepovedi 
ribolova v ribniku Tivoli seznanila Zavod za ribištvo Slovenije (v 
nadaljevanju ZZRS) z dopisom z dne 14. 1. 2015, ki je o tem ob-
vestil pobudnico. O tej temi je imela pobudnica skupni sestanek z 
nasprotno udeleženko in ZZRS 31. 3. 2015. Javnost (in s tem tudi 
pobudnica) so bili z osnutkom Odloka seznanjeni z javno predsta-
vitvijo in javno obravnavo, ki je potekala med 20. 5. in 20. 7. 2015. 
Pobudnica je v postopku tudi sodelovala s svojimi pripombami.

27 Glej 40. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93 in 57/11 – ZGJS) v zvezi s 36. členom ZSRib 
in 166. členom ZVO-1.
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OBČINE
AJDOVŠČINA

2376. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini 
Ajdovščina

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 
57/11 – ORGZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet 
Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah v Občini Ajdovščina

1. člen
V 6. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 

v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17) se besedilo 
4. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
4.a obdelava bioloških odpadkov,
4.b obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki spa-

dajo pod klasifikacijsko številko 200301 – mešani komunalni 
odpadki in kosovnih odpadkov, ki spadajo pod klasifikacijsko 
številko 200307 – kosovni odpadki.«

2. člen
V 11. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, 

da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospo-

darske javne službe iz 1., 2., 3., 4.a, 6., 7. in 8. točke prvega 
odstavka 6. člena ter lokalne gospodarske javne službe iz 
7. člena tega odloka.

3. člen
V 12. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, 

da se glasi:
»(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih go-

spodarskih javnih služb iz 4.b, 5. in 9. točke prvega odstavka 
6. člena tega odloka.«.

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 35301-4/1996-11
Ajdovščina, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

BLED

2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2020 – 
rebalans 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 
9. redni seji dne 22. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Bled za leto 2020 –  
rebalans 2

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2020 (Uradni 

list RS, št. 76/19) (v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spreme-
ni 2. točka tako, da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v EUR

KONTO OPIS Rebalans 2 – 
2020

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 11.464.996,65
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.739.822,86

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 7.562.380,38

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 4.864.263,00

7000 Dohodnina 4.864.263,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.776.050,00

7030 Davki na nepremičnine 1.464.730,00
7031 Davki na premičnine 2.510,00
7032 Davki na dediščine in darila 98.800,00
7033 Davki na promet nepremičnin 

in na finančno premoženje 210.010,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 922.067,38
7044 Davki na posebne storitve 3.001,00
7046 Letna dajatev za uporabo 

vozil v cestnem prometu 10,00
7047 Drugi davki na uporabo 

blaga in storitev 919.056,38
706 DRUGI DAVKI 0,00

7060 Drugi davki in prispevki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.177.442,48
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 757.153,18

7100 Prihodki od udeležbe  
na dobičku in dividend  
ter presežkov prihodkov  
nad odhodki 100,00

7103 Prihodki od premoženja 757.053,18
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 118.173,26

7111 Upravne takse in pristojbine 118.173,26
712 GLOBE IN DRUGE 

DENARNE KAZNI 488.500,00
7120 Globe in druge denarne 

kazni 488.500,00
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713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 391.300,00

7130 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 391.300,00

714 DRUGI NEDAVČNI 
PRIHODKI 1.422.316,04

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.422.316,04
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 20.400,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 400,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb  

in prostorov 0,00
7202 Prihodki od prodaje opreme 400,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 20.000,00

7220 Prihodki od prodaje 
kmetijskih zemljišč in gozdov 10.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 10.000,00

73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0,00

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0,00

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 704.773,79

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 703.707,07

7400 Prejeta sredstva  
iz državnega proračuna 437.597,07

7401 Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 266.110,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih 
skladov 0,00

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 1.066,72

7411 Prejeta sredstva  
iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna 
Evropske unije za izvajanje 
skupne kmetijske in ribiške 
politike 1.066,72

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 
(786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA 
SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 13.200.343,36

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 5.204.557,41

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.132.702,71

4000 Plače in dodatki 895.222,69
4001 Regres za letni dopust 40.468,55
4002 Povračila in nadomestila 81.862,16
4003 Sredstva za delovno 

uspešnost 50.456,00
4004 Sredstva za nadurno delo 63.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.693,31

401 PRISPEVKI 
DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 176.447,04

4010 Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 87.457,09

4011 Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 72.395,57

4012 Prispevek za zaposlovanje 656,47
4013 Prispevek za starševsko 

varstvo 1.030,16
4015 Premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 14.907,75

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.650.690,04

4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve 377.987,53

4021 Posebni material in storitve 86.234,38
4022 Energija, voda, komunalne 

storitve in komunikacije 309.840,00
4023 Prevozni stroški in storitve 138.342,56
4024 Izdatki za službena 

potovanja 14.643,00
4025 Tekoče vzdrževanje 2.231.907,14
4026 Poslovne najemnine  

in zakupnine 84.738,23
4027 Kazni in odškodnine 10.500,00
4029 Drugi operativni odhodki 396.497,20

403 PLAČILA DOMAČIH 
OBRESTI 39.712,00

4031 Plačila obresti od kreditov – 
poslovnim bankam 39.712,00

409 REZERVE 205.005,62
4090 Splošna proračunska 

rezervacija 100.705,62
4091 Proračunska rezerva 100.000,00
4093 Sredstva za posebne 

namene 4.300,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 3.281.854,08
410 SUBVENCIJE 25.000,00

4102 Subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom 25.000,00

411 TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.385.911,00

4111 Družinski prejemki  
in starševska nadomestila 17.500,00
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4112 Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti 15.000,00

4119 Drugi transferi 
posameznikom 1.353.411,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 336.963,77

4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 336.963,77

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.533.979,31

4130 Tekoči transferi občinam 600,00
4131 Tekoči transferi v sklade 

socialnega zavarovanja 47.000,00
4132 Tekoči transferi v javne 

sklade 1.765,00
4133 Tekoči transferi v javne 

zavode 1.468.700,00
4135 Tekoča plačila drugim 

izvajalcem javnih služb,  
ki niso posredni proračunski 
uporabniki 15.914,31

414 TEKOČI TRANSFERI  
V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 4.573.575,70

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 4.573.575,70

4200 Nakup zgradb in prostorov 23.302,48
4201 Nakup prevoznih sredstev 87.002,21
4202 Nakup opreme 179.740,99
4203 Nakup drugih osnovnih 

sredstev 73.650,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 

in adaptacije 1.526.551,89
4205 Investicijsko vzdrževanje  

in obnove 2.143.310,11
4206 Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 197.783,83
4208 Študije o izvedljivosti 

projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor  
in investicijski inženiring 342.234,19

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 140.356,17

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 135.100,00

4310 Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 135.100,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 5.256,17

4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom 5.256,17

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.735.346,71

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 5.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 5.000,00

7500 Prejeta vračila danih posojil 
od posameznikov  
in zasebnikov 5.000,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0,00

440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) 5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 315.444,02

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 315.444,02

5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam 296.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim 
domačim kreditodajalcem 19.444,02

IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–
(II.+V.+VIII.) –2.045.790,73

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –315.444,02

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 1.735.346,71
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA (31. 12. 
2019) 2.045.790,73
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA

«

2. člen
V Odloku se v 10. členu spremeni 4. točka tako, da se 

glasi:
»(4) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2020 

je določen v višini 100.705,62 EUR.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 034-7/2020-2
Bled, dne 22. septembra 2020

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar

PRILOGA: Posebni del proračuna in Načrt razvojnih pro-
gramov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine 
Bled: http://www.e-bled.si/

http://www.e-bled.si/
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BREZOVICA

2378. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
15. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) 
in 82. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica 
(Uradni list RS, št. 29/17) je Občinski svet Občine Brezovica 
na 11. redni seji dne 24. 9. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 82/19, z dne 31. 12. 2019) se 13. člen spre-
meni tako, da se glasi:

»13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv  
na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni za-
vodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter druž-
be, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v 
letu 2020 lahko zadolžijo v skupnem znesku 2.067.240,00 EUR, 
ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 
314.640,00 EUR:

– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 
93.840,00 EUR;

– LPP d.o.o. do višine 82.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 

1.752.600,00 EUR:
– LPP d.o.o. do višine 262.200,00 EUR;
– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 

1.076.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 414.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovi-

jo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana d.o.o..«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 13/20
Brezovica, dne 25. septembra 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

DOBROVA - POLHOV GRADEC

2379. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – 

ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine 
Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 23. septembra 
2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov 

Gradec za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec 

za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del prora-
čuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2020
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.749.287

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.729.166
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 6.504.355

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.686.029
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 631.426
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 186.900

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.224.811

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 393.350

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 10.300
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 82.961
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 219.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 518.600

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.102.443
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 200
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 1.102.243

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 917.678
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 839.662
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU 78.016
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.534.382

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.644.279

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 379.022
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 60.606
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.074.551
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403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 12.600
409 REZERVE 117.500

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.777.349
410 SUBVENCIJE 188.407
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 1.784.837
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 203.698
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 600.407

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.028.792
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.028.792
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 83.961

431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM  
IN FIZIČNIM OSEBAM 67.762

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 16.199

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 214.905

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

IN FINANČNIH NALOŽB 0,00
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV-V) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 243.000
55 ODPLAČILA DOLGA 243.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 243.000
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –28.095
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –243.000
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) –214.905
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 28.095
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 sta prilogi k temu odloku in 
se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
13. člen se spremeni v celoti, tako, da se glasi:

»13. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih  

v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
Javna podjetja, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA 

Ljubljana, d.o.o. se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne viši-
ne, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova 
- Polhov Gradec.

Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finanč-
ne likvidnosti. Skupno je predvidena kratkoročna zadolžitev v 
skupni višini do 1.371.600,00 EUR, in sicer za družbo:

– LPP do višine 205.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 842.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 324.000,00 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena izplačilu pri-

spevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhov-
nega sodišča RS, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena 
za financiranje investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike 
Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje kogenera-
cijskega agregata SPTE-TOŠ. Skupno je predvidena dolgo-
ročna zadolžitev v skupni višini do 246.240,00 EUR, in sicer 
za družbo:

– Energetika Ljubljana do višine 73.440,00 EUR;
– LPP do višine 64.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 108.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne 

proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustano-
viteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljublja-
na, d.o.o.«

3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 

programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot 
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani 
občine.

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spre-
menijo, ostanejo v veljavi.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0022/2019-8
Dobrova, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

HORJUL

2380. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
za program splošne in družinske medicine 
v Občini Horjul

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) in 15. člena Statuta Občine 
Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je 
Občinski svet Občine Horjul na 12. redni seji dne 29. 9. 2020 
sprejel
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O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne  
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti  

za program splošne in družinske medicine  
v Občini Horjul

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Horjul, ob 

upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdra-
vstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg 
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in mo-
žnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
in družinske medicine v Občini Horjul.

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov 
za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost.

2. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
in družinske medicine v Občini Horjul, v predvidenem obsegu 
1,2 tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja 
koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod 
pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

3. člen
Koncesija za področje splošne in družinske medicine 

se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen 
z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti 
potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju 
splošne in družinske medicine. Navedeno izhaja iz dopisa 
ZD Ljubljana, št. 983-7/2020-2 z dne 7. 9. 2020, v katerem je 
ZD Ljubljana podal izjavo, da nima potrebe oziroma interesa 
za izvajanje programa splošne dejavnosti v Občini Horjul 
in podal strinjanje k podelitvi koncesij, saj se s podelitvijo 
predmetne koncesije ne bo zmanjšal obseg programov, ki jih 
izvaja ZD Ljubljana.

4. člen
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na po-

dročju splošne in družinske medicine v Občini Horjul lahko 
opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične 
osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podza-
konskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način 
izvajanja javne službe.

5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi 

za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju splošne in družinske 

medicine v Občini Horjul opravlja koncesionar na podlagi kon-
cesije v svojem imenu in za svoj račun.

6. člen
Koncesijo s področja splošne in družinske medicine se 

podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani občine in portalu javnih naročil.

Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost 
osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne in dru-
žinske medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki 
ureja zdravstveno dejavnost.

7. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

z zakonom in tem odlokom in se sočasno z javnim razpisom 
objavi na spletnih straneh občine in mora vsebovati najmanj 
tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

8. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije 

izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih do-
loča zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine 
in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti 
določene v razpisni dokumentaciji.

9. člen
Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristoj-

nega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Občina in koncesionar uredita medsebojna razmerja v 

zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in 
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obve-
znosti, izvaja občina.

Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta 
določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša 
na opravljanje koncesijske dejavnosti.

11. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

12. člen
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na 

način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

13. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 

druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

14. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se 

uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, 
ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni po-
sebej urejeno.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0003/2020-1
Horjul, dne 30. septembra 2020

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KRANJ

2381. Statut Mestne občine Kranj (uradno 
prečiščeno besedilo – UPB3)

Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Me-
stne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17 in 23/17 – popr.) je 
mestni svet na 18. redni seji dne 16. septembra 2020 potrdil 
uradno prečiščeno besedilo Stututa Mestne občine Kranj, ki 
obsega:
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– Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno bese-
dilo 2) (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB 2 z dne 10. junij 2019) in

– Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 89/20 z dne 19. junij 2020).

Št. 030-1/2016-35-(40/62/02)

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

S T A T U T
Mestne občine Kranj 

(uradno prečiščeno besedilo – UPB3)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta statut določa območje Mestne občine Kranj (v na-

daljevanju: MOK), njen status, simbole in njen praznik, njene 
naloge, temeljna načela za njeno organizacijo in delovanje, 
oblikovanje in pristojnosti njenih organov, imena in območja 
ožjih delov MOK, njihov status, organizacijo in delovanje, ne-
posredne oblike odločanja občanov, naloge in organizacijo 
mestne uprave, premoženje in financiranje MOK ter njene akte.

(2) V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
MOK je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z 

zakonom na območju naslednjih naselij:
Babni Vrt, Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Čadovlje, Če-

pulje, Golnik, Goriče, Hrastje, Ilovka, Jama, Jamnik, Javornik, 
Kokrica, Kranj, Lavtarski Vrh, Letenice, Mavčiče, Meja, Mla-
ka pri Kranju, Nemilje, Njivica, Orehovlje, Pangršica, Planica, 
Podblica, Podreča, Povlje, Praše, Predoslje, Pševo, Rakovica, 
Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srakovlje, Srednja vas – Go-
riče, Srednje Bitnje, Suha pri Predosljah, Sv. Jošt nad Kranjem, 
Šutna, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zabukovje, Zalog, Zgornja 
Besnica, Zgornje Bitnje, Žablje, Žabnica.

3. člen
MOK varuje koristi svojega prebivalstva. V okviru ustave 

in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvr-
šuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, ter naloge, ki jih 
v njeno pristojnost prenese država.

4. člen
Občani odločajo o lokalnih zadevah javnega pomena 

preko mestnega sveta, sestavljenega iz članov, ki jih volijo na 
podlagi neposredne, splošne in enake volilne pravice na svo-
bodnih volitvah s tajnim glasovanjem.

Občani sodelujejo pri opravljanju lokalnih javnih zadev 
tudi neposredno – na zborih občanov, z referendumom in 
ljudsko iniciativo.

5. člen
MOK je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, 

pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

6. člen
Sedež MOK je v Kranju, Slovenski trg 1.

7. člen
MOK ima grb in zastavo.
Grb MOK ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obo-

jestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-sivo-črnim 
poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. 

Orel je cinober-rdeče barve. Osnova za figuro orla, dimenzijska 
razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb 
s pečatnika iz leta 1530.

Zastava MOK se po dolžini deli na dve po velikosti enaki 
barvni polji, zgoraj je bele, spodaj je rdeče (bordo) barve. Raz-
merje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.

Mestni svet z odlokom določi uporabo grba in zastave.

8. člen
MOK ima svoje žige, ki so okrogle oblike premera 35 mm 

in modre barve z napisom MESTNA OBČINA KRANJ na zuna-
njem zgornjem obodu. V sredini je grb MOK. Pod grbom je vo-
doravno in sredinsko izpisano: Župan ali Županja, Mestni svet, 
Nadzorni odbor, Direktor ali Direktorica mestne uprave, ime 
organa oziroma notranje organizacijske enote mestne uprave, 
ime krajevne skupnosti ali Volilna komisija, v naslednji vrstici, 
prav tako vodoravno in sredinsko izpisano, je številka žiga.

Poleg teh žigov se lahko uporabljajo tudi mali žigi s pre-
merom 20 mm in enako podobo.

9. člen
V MOK se praznuje občinski praznik.
Praznik MOK je 3. december, rojstni dan dr. Franceta 

Prešerna.

10. člen
Za prispevek k napredku ali splošno koristnemu delovanju 

podeljuje MOK občanom, organizacijam in drugim priznanja v 
skladu s posebnim odlokom.

11. člen
Zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev 

javnega pomena MOK prostovoljno sodeluje z drugimi samo-
upravnimi lokalnimi skupnostmi in v ta namen lahko združuje 
sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne uprave, 
ustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in 
ustanove ter se povezuje v skupnosti, zveze in združenja.

12. člen
MOK sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, 

organi in organizacijami drugih držav in navezuje vsestransko 
gospodarsko, znanstveno, kulturno, politično in drugo sode-
lovanje.

MOK skrbi za povezovanje in razvijanje stikov z mesti in 
kraji v tujini.

II. NALOGE MOK

13. člen
MOK samostojno opravlja lokalne zadeve javnega po-

mena, ki jih določi s splošnim aktom MOK ali so določene z 
zakonom, zlasti:

1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, 
da:

– sprejema statut in druge splošne akte MOK;
– sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOK;
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte;
– predpisuje takse in prispevke iz svoje pristojnosti;
2. upravlja premoženje MOK tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem MOK;
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja;
3. spodbuja gospodarski razvoj MOK tako, da:
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOK;
– opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kme-

tijstva;
– pospešuje razvoj malega gospodarstva, podjetništva 

in obrti;
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4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za pove-
čanje najemnega sklada stanovanj tako, da:

– sprejema in uresničuje stanovanjski program MOK;
– spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih 

stanovanj s ciljem izboljšanja stanovanjske oskrbe;
– zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje ne-

profitnih stanovanj ter jih oddaja v najem;
– omogoča občanom MOK najemanje stanovanjskih po-

sojil;
5. ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagota-

vljanja in način opravljanja obveznih in izbirnih lokalnih javnih 
služb;

– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb;
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb;
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo;
6. zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije 
tako, da:

– ustanavlja zavode s tega področja in zagotavlja pogoje 
za njihovo delovanje;

– zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v 
okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih 
programov;

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj MOK in za kvaliteto življenja njenih prebi-
valcev;

7. ureja in pospešuje zdravstveno dejavnost in dejavnost 
socialnega varstva tako, da:

– določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe 
na primarni ravni in daje predhodna mnenja k določanju mreže 
javne zdravstvene službe na sekundarni ravni;

– zagotavlja mrežo javne službe za storitev pomoči družini 
na domu;

– zagotavlja izvedbo drugih z zakonom določenih nalog;
8. pospešuje kulturno in raziskovalno dejavnost tako, da:
– zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti;
– ustanavlja javne zavode s področja kulture in zagotavlja 

pogoje za njihovo delovanje;
– omogoča dostopnost kulturnih programov;
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost;
– skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
– sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte 

ter spodbuja raziskovalno in mladinsko raziskovalno dejavnost;
– sodeluje z društvi in ustanovami s področja kulture ter 

jih vključuje v programe aktivnosti MOK;
9. skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hru-

pom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva 
okolja in ohranjanja narave tako, da:

– izvaja naloge s področja varstva okolja in naravnih 
dobrin;

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja 
in ohranjanje narave;

10. skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
tako, da:

– določi organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami na svojem območju;

– sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami;

– določi naloge in organizacijo sil za zaščito, reševanje 
in pomoč;

– financira in nadzoruje dejavnosti za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami;

11. ureja javni red in mir v MOK tako, da:
– ureja promet v MOK;
– sprejema program varnosti;
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi MOK;

– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem pred-
pisov MOK in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;

– organizira mestno redarstvo;
– izvaja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti;
12. opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-

jev za njihovo uporabo;
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic MOK v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin za potrebe MOK;

– pripravo energetskega koncepta MOK in druge naloge 
s področja energetike;

– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

14. člen
Poleg lokalnih zadev javnega pomena MOK na podlagi 

in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje 
naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.

15. člen
MOK predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon, takse, 

prispevke, nadomestila in druge občinske dajatve.

III. ORGANI MOK

1. Skupne določbe

16. člen
Organi MOK so mestni svet, župan in nadzorni odbor.
MOK ima volilno komisijo kot samostojni organ, ki skrbi za 

izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih 
postopkov.

MOK ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge 
določa zakon ali drugi predpisi.

17. člen
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma čla-

nov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

Člani mestnega sveta, župan in podžupan so občinski 
funkcionarji. Nezdružljivost funkcije določa zakon.

Prenehanje mandata člana mestnega sveta, nadzornega 
odbora, župana in podžupana ureja zakon.

18. člen
Delo organov MOK in njihovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti, z 

navzočnostjo občanov in predstavnikov javnega obveščanja na 
javnih sejah mestnega sveta, z objavljanjem informacij javnega 
značaja, določenih z zakonom, na spletni strani MOK, z ura-
dnim objavljanjem splošnih aktov MOK, z objavljanjem sklicev 
sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter gradiv za 
točke dnevnega reda teh sej ter na druge načine, ki jih določata 
statut in poslovnik mestnega sveta, ob hkratnem zagotavljanju 
varstva osebnih podatkov. Mestni svet lahko odloči, da se seja 
ali njen posamezni del opravi brez navzočnosti javnosti in 
predstavnikov javnega obveščanja.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaupne 
narave ali imajo naravo tajnega podatka v skladu z zakonom. 
Pri obravnavi takega gradiva se javnost lahko izključi. Priso-
tnost javnosti v teh primerih ureja poslovnik.

19. člen
Organi MOK, ki delajo na sejah, in njihova delovna telesa 

so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih čla-
nov, in odločajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, 
če zakon, ta statut ali drug predpis ne določa drugače.
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2. Mestni svet

20. člen
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 

okviru pravic in dolžnosti MOK.
Mestni svet šteje 33 članov.

21. člen
Prvo sejo mestnega sveta skliče župan najkasneje v dvaj-

setih dneh po izvolitvi članov mestnega sveta, če je za izvolitev 
župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v desetih 
dneh po drugem krogu volitev.

Konstituiranje mestnega sveta ureja zakon.

22. člen
Mestni svet ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema statut MOK;
2. sprejema odloke in druge akte MOK;
3. sprejema poslovnik za svoje delo;
4. sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte 

in druge plane razvoja MOK;
5. potrjuje začasne nujne ukrepe iz 19. in 20. točke 

39. člena tega statuta;
6. sprejema proračun in zaključni račun MOK;
7. lahko daje mnenja o vsebini predlogov zakonov in 

drugih predpisov, ki se tičejo koristi MOK;
8. sprejema stališča, priporočila, poročila ter daje mnenja 

in soglasja v skladu z zakonom ali statutom MOK;
9. ustanavlja delovna telesa ter imenuje in razrešuje nji-

hove člane;
10. imenuje in ugotovi prenehanje mandata članov nad-

zornega odbora;
11. imenuje volilno komisijo za lokalne volitve;
12. nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave 

glede izvrševanja odločitev mestnega sveta;
13. sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem 

področju mestne uprave na predlog župana;
14. imenuje in razrešuje člane občinskega sveta za var-

stvo uporabnikov javnih dobrin;
15. odloča o občinskih taksah, prispevkih, nadomestilih in 

drugih občinskih dajatvah;
16. sprejema načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim 

premoženjem MOK, če ni z vsakokratnim odlokom o proračunu 
določeno drugače;

17. odloča o načinu in pogojih upravljanja premoženja 
MOK, razen če ni z drugimi predpisi ali s statutom drugače 
določeno;

18. razpisuje referendum,
19. daje pobude za sklice zborov občanov,
20. skladu z zakonom določa višino sejnine članov me-

stnega sveta in plačilo za opravljanje nalog članov drugih 
občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje;

21. ustanavlja javne zavode in vse vrste drugih oblik lo-
kalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih 
ustanovitelja, če z drugimi predpisi ni določeno drugače;

22. imenuje in razrešuje predstavnike lokalne skupnosti v 
osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma sousta-
noviteljica je MOK, in institucijah, katerih MOK ni ustanovitelji-
ca, ob smiselni uporabi 30. člena statuta, če ni s posameznim 
aktom o ustanovitvi določeno drugače;

23. določa izbirne gospodarske javne službe in odloča o 
načinu izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb;

24. določa cene komunalnih storitev;
25. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.

23. člen
Mestni svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi žu-

pan na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo mestne-
ga sveta, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj četrtine 
članov mestnega sveta.

Redne seje se sklicujejo praviloma mesečno, sicer pa 
najmanj osemkrat v koledarskem letu.

Mestni svet se sestaja tudi na izrednih, slavnostnih, žalnih 
in dopisnih sejah.

24. člen
Sklic seje, oblikovanje dnevnega reda in vodenje seje 

določata zakon in poslovnik mestnega sveta.

25. člen
Na vsaki redni seji mestnega sveta mora biti določen čas, 

rezerviran za vprašanja, pobude in predloge, ki jih postavljajo 
člani mestnega sveta in se nanašajo na uresničevanje pristoj-
nosti MOK ter na odgovore nanje.

26. člen
Seje mestnega sveta so javne.
V skladu s tem statutom lahko mestni svet sklene, da se 

javnost izključi.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako dolo-

ča zakon, statut ali poslovnik mestnega sveta.

2.1. Delovna telesa mestnega sveta

27. člen
Mestni svet ustanovi komisije kot svoja delovna telesa, ki 

v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem statutom in 
poslovnikom mestnega sveta, obravnavajo zadeve iz njegove 
pristojnosti in mu dajejo mnenja in predloge v zvezi z gradivi 
in predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki 
jih obravnava mestni svet na redni in izredni seji, razen če se 
seja izvede na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije.

Delovna telesa so lahko stalna ali začasna.

28. člen
Člane delovnih teles imenuje mestni svet z večino glasov 

vseh članov izmed članov mestnega sveta in največ polovico 
članov izmed drugih občanov, razen če ni z zakonom določeno 
drugače.

Nezdružljivost funkcije je določena z zakonom.
Delovno telo ima pet članov.

29. člen
O izvolitvi članov delovnih teles se glasuje javno na pod-

lagi liste kandidatov, ki jo pripravi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja. Kandidate iz vrst občanov lahko 
predlagajo tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.

Če je predlaganih več kandidatov, kot je članov delovnih 
teles, imajo prednost uvrstitve na listo kandidati iz različnih 
političnih strank, ki so zastopane v mestnem svetu, in sicer v 
sorazmerju z zastopanostjo strank v mestnem svetu.

Način imenovanja podrobneje ureja poslovnik mestnega 
sveta.

30. člen
Mestni svet lahko razreši člana delovnega telesa na pre-

dlog najmanj ene tretjine članov mestnega sveta z dvotretjinsko 
večino vseh članov mestnega sveta in po postopku, ki ga ureja 
poslovnik mestnega sveta.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v ka-
teri so navedeni razlogi za predlagano razrešitev, ki se morajo 
nanašati na delo ali dejanja v zvezi z delom člana delovnega 
telesa.

Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles pripravi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve 
naslednje seje mestnega sveta po zaključenem evidentiranju.

31. člen
Delo delovnega telesa mestnega sveta vodi predsednik 

delovnega telesa, ki ga tudi predstavlja.
Predsednik delovnega telesa mora biti hkrati član me-

stnega sveta.
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Način dela delovnih teles ureja poslovnik mestnega sveta. 
Sklici sej so hkrati s predlogom dnevnega reda objavljeni na 
spletni strani MOK.

2.1.1 Stalna delovna telesa

32. člen
Stalne komisije mestnega sveta so:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
2. Statutarno-pravna komisija;
3. Komisija za nagrade in priznanja;
4. Komisija za pobude in pritožbe občanov;
5. Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
6. Komisija za finance in premoženjska vprašanja;
7. Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo;
8. Komisija za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo;
9. Komisija za kulturo in šport;
10. Komisija za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo;
11. Komisija za stanovanjske zadeve.

33. člen
Delovna področja komisij iz 32. člena tega statuta so 

opredeljena v poslovniku mestnega sveta.

2.1.2 Začasna delovna telesa

34. člen
Začasna delovna telesa ustanovi mestni svet s sklepom 

o imenovanju, s katerim hkrati določi delovno področje, način 
imenovanja in sestavo.

Začasna delovna telesa so lahko ustanovljena največ 
za čas trajanja mandata mestnega sveta, ki je delovno telo 
ustanovil.

2.1.3 Delovna telesa mestnega sveta, imenovana na podlagi 
drugih splošnih aktov mestnega sveta

35. člen
Mestni svet lahko ustanovi delovna telesa tudi na podlagi 

drugih splošnih aktov mestnega sveta.
Način in postopki imenovanja, delovno področje in pravi-

loma tudi čas trajanja mandata delovnega telesa so opredeljeni 
v splošnem aktu mestnega sveta, ki je podlaga za imenovanje 
delovnega telesa.

V primeru, da splošni akt mestnega sveta ne določa časa 
trajanja mandata delovnega telesa, slednje preneha z delo-
vanjem najkasneje s prenehanjem mandata članov mestnega 
sveta, ki ga je imenoval.

3. Župan

36. člen
Župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno. O svoji 

odločitvi mora pisno obvestiti mestni svet.

37. člen
Župan pred nastopom funkcije izreče naslednjo prisego:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal(a) vestno in 

odgovorno ter spoštoval(a) pravni red Republike Slovenije in 
Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval(a) za blagi-
njo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov.«

38. člen
Znamenje županskih časti je častna veriga z mestnim 

grbom, ki jo nosi župan pri opravljanju protokolarnih dolžnosti.
Podrobnejše določbe o znamenju županskih časti in nje-

govi rabi določa odlok.

39. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
1. predstavlja in zastopa MOK,
2. predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje 

brez pravice do glasovanja,

3. predlaga mestnemu svetu v sprejem proračun MOK in 
zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 
mestnega sveta,

4. skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev mestnega 
sveta,

5. skrbi in je odgovoren za pravilnost objave statuta, po-
slovnika, odlokov in drugih aktov,

6. odloča o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti MOK 
na drugi stopnji,

7. imenuje in razrešuje podžupana,
8. nadzoruje in usmerja delo mestne uprave,
9. predlaga organizacijo in delovna področja mestne upra-

ve,
10. določa sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi,
11. imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave ter ime-

nuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot,
12. odloča o imenovanju in razrešitvi oziroma o sklenitvi 

in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi, 
če ni s predpisi drugače določeno,

13. ustanavlja lahko začasne komisije kot strokovna in po-
svetovalna telesa za posamična področja iz svoje pristojnosti,

14. sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno 
vrednostjo, če tako odloči mestni svet,

15. podeli premoženje MOK v upravljanje,
16. odloča o uporabi sredstev splošne proračunske re-

zervacije,
17. odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v 

skladu z zakonom,
18. opravlja naloge v zvezi z varstvom pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v skladu z zakonom,
19. sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v ka-

terih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premo-
ženje občanov, pa se mestni svet ne more pravočasno sestati,

20. sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se mestni 
svet ne more sestati,

21. v skladu z zakonom vlaga zahteve za presojo ustav-
nosti in zakonitosti predpisov,

22. opravlja druge z zakonom ali tem statutom določene 
naloge.

3.1 Podžupani

40. člen
MOK ima največ tri podžupane.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

O poklicnem opravljanju funkcije se podžupan odloči v 
soglasju z županom.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-
tnosti ali zadržanosti. Če ima MOK več podžupanov, nado-
mešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja 
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, 
za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne 
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član me-
stnega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
član mestnega sveta. V času nadomeščanja opravlja član me-
stnega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

3.2 Kolegij župana

41. člen
Za predhodna usklajevanja stališč v zvezi s predlaganimi 

odločitvami mestnega sveta in njegovim delovanjem župan 
lahko oblikuje kolegij župana.

Kolegij župana sestavljajo župan, podžupan in vodje sve-
tniških skupin, ki jih sestavljajo svetniki iste liste ali svetniki 
istoimenske liste volivcev, in svetniki, ki niso člani svetniških 
skupin. Vodi ga župan.
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Kolegij župana skliče na svojo pobudo župan ali na zah-
tevo večine vodij svetniških skupin in svetnikov, ki niso člani 
svetniških skupin.

Na sejo kolegija župana je vabljen direktor mestne 
uprave.

4. Nadzorni odbor

42. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

MOK;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega 

proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča mestnemu 

svetu o svojih ugotovitvah.

43. člen
Nadzorni odbor ima pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje mestni svet z večino 

glasov vseh članov mestnega sveta izmed občanov na podlagi 
javnega razpisa.

Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga me-
stnemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.

Mestni svet imenuje člane nadzornega odbora v roku, ki 
ga določa zakon.

44. člen
Pri imenovanju za člana nadzornega odbora imajo pred-

nost kandidati z:
– nazivom preizkušeni ali državni notranji revizor;
– doseženo drugo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, 

ki ureja visoko šolstvo, na področju prava ali ekonomije;
– delovnimi izkušnjami na finančnem ali računovodskem 

področju.
Najmanj dva člana nadzornega odbora morata imeti dose-

ženo izobrazbo iz druge alineje prejšnjega odstavka.

45. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora določa 

zakon.

46. člen
Predsednik predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove 

ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi MOK 
ter organi uporabnikov proračunskih sredstev, podpisuje pisne 
odpravke sklepov nadzornega odbora, organizira delo in stro-
kovno pomoč ter pripravlja in vodi seje.

47. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora so zagotovljena v 

proračunu MOK v sredstvih za delo organov MOK in mestne 
uprave.

48. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim 

seznani mestni svet in župana.

49. člen
Mestni svet ali župan lahko predlagata, da nadzorni odbor 

opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev.
Mestni svet, župan ter uporabniki proračunskih sredstev 

MOK so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter 
upoštevati priporočila in predloge skladno s svojimi pristojnost-
mi ter o ukrepih obvestiti nadzorni odbor.

50. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom, 

tako da:
1. pregleduje in proučuje akte, s katerimi se določajo 

nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti, 
zaključni računi, programi, razpisi in drugo);

2. pregleduje listinsko dokumentacijo (pogodbe, naročila, 
odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter druge knjigovodske listine 
in poslovne knjige);

3. ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter 
gospodarnosti in namenskosti porabe sredstev in njihov učinek 
glede na opredeljen cilj;

4. izdeluje osnutek poročila in poročila s priporočili in 
predlogi;

5. obravnava pripombe strank v postopku nadzora;
6. obvešča pristojne organe MOK in mestno upravo in 

predlaga ukrepe iz njihove pristojnosti;
7. oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo 

revizij;
8. prijavi sum storitve prekrška ali kaznivega dejanja pri-

stojnim organom;
9. druge naloge v skladu z določili tega statuta.

51. člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v 

postopku nadzorovanja izdela osnutek poročila, ki ga posreduje 
v pregled strankam v postopku.

Na podlagi osnutka poročila z morebitnimi mnenji in pri-
pombami strank v postopku nadzorovanja izdela nadzorni od-
bor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončen akt 
nadzornega odbora.

52. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavlja mestna uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet.

53. člen
Nadzorni odbor svoje delo opravlja na sejah, ki so pravi-

loma zaprte za javnost.
Javnosti so dostopni le dokončni akti in letno poročilo 

nadzornega odbora, pri čemer lahko nadzorni odbor z večino 
glasov vseh članov odloči, da se izločijo podatki, če so podani 
razlogi, ki jih Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
določa kot razlog za zavrnitev zahteve za informacijo javnega 
značaja.

Pri svojem delu je član nadzornega odbora dolžan varo-
vati osebne in tajne podatke ter poslovne skrivnosti, ki so tako 
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in 
uporabnikov proračunskih sredstev, ter spoštovati dostojan-
stvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

54. člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s ka-

terim podrobneje določi organizacijo dela, pravice in dolžnosti 
predsednika in članov nadzornega odbora pri opravljanju nad-
zora, postopek nadzora, način odločanja, dokumentacijo in 
evidentiranje dela nadzornega odbora.

Poslovnik nadzornega odbora se objavi na enak način kot 
splošni akti MOK.

5. Drugi organi MOK

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih 

mora MOK imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge 
občin na posameznih področjih javne uprave, določi župan 
oziroma mestni svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi 
in imenovanju članov posameznega organa.
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56. člen
MOK ima poveljnika in štab civilne zaščite MOK, ki izvaja-

ta operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik civilne zaščite je za svoje delo odgovoren žu-
panu.

IV. OŽJI DELI MOK

57. člen
Na območju MOK so kot njeni ožji deli ustanovljene na-

slednje krajevne skupnosti:
1. Besnica s sedežem Na hribu 7, 4201 Zgornja Besnica;
2. Bitnje s sedežem Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica;
3. Bratov Smuk s sedežem Likozarjeva ulica 29, 

4000 Kranj;
4. Britof s sedežem Britof 316, 4000 Kranj;
5. Center s sedežem Tomšičeva 21, 4000 Kranj;
6. Čirče s sedežem Smledniška cesta 136, 4000 Kranj;
7. Golnik s sedežem Golnik 63, 4204 Golnik;
8. Gorenja Sava s sedežem Gorenjesavska cesta 35a, 

4000 Kranj;
9. Goriče s sedežem Goriče 21, 4204 Golnik;
10. Hrastje s sedežem Hrastje 50, 4000 Kranj;
11. Huje s sedežem Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj;
12. Jošt s sedežem Pševo 3, 4000 Kranj;
13. Kokrica s sedežem Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj;
14. Mavčiče s sedežem Mavčiče 102, 4211 Mavčiče;
15. Orehek-Drulovka s sedežem Zasavska cesta 53a, 

4000 Kranj;
16. Planina s sedežem Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj;
17. Podblica s sedežem Podblica 2, 4201 Zgornja Be-

snica;
18. Primskovo s sedežem Jezerska cesta 41, 4000 Kranj;
19. Predoslje s sedežem Predoslje 34, 4000 Kranj;
20. Stražišče s sedežem Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj;
21. Struževo s sedežem Struževo 14J, 4000 Kranj;
22. Tenetiše s sedežem Tenetiše 80, 4204 Golnik;
23. Trstenik s sedežem Trstenik 8 A, 4204 Golnik;
24. Vodovodni stolp s sedežem Begunjska ulica 10, 4000 

Kranj;
25. Zlato polje s sedežem Ul. Franca Rozmana Stane-

ta 13, 4000 Kranj;
26. Žabnica s sedežem Žabnica 20, 4209 Žabnica.

58. člen
Območja krajevnih skupnosti so določena s prostorskimi 

okoliši. Območje krajevne skupnosti obsega enega, več ali del 
prostorskih okolišev.

Območja krajevnih skupnosti MOK so določena v prilogi, 
ki je sestavni del tega statuta.

59. člen
Pobudo za ustanovitev krajevnih skupnosti ali za spre-

membo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali pet odstot-
kov volivcev s tega območja po postopku in na način, kot je to 
določeno z zakonom.

60. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
Naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti 

MOK so določeni s tem statutom.

61. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nana-

šajo na prebivalce skupnosti, in sicer:
1. upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premože-

nje, ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
2. na krajevno primeren način obvešča občane o svojem 

delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;

3. organizira kulturne, športne in druge prireditve;
4. sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih 

cest in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
5. izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in dru-

ge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z 
organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;

6. izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem 
sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja 
občanov;

7. predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ure-
ditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture 
in se izvedejo preko pristojnih organov MOK oziroma mestne 
uprave;

8. sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo 
rabo in urejenost;

9. opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.

62. člen
Krajevna skupnost ima pravico posvetovati se z organi 

MOK in mestno upravo, preden ti sprejmejo odločitev, ki jo ne-
posredno zadeva. Krajevna skupnost ima pravico izraziti svoje 
mnenje, dajati pobude in predloge o upravljanju javnih zadev v 
MOK, ki se nanašajo na krajevno skupnost.

Pravica do posvetovanja iz prejšnjega odstavka se kra-
jevni skupnosti zagotavlja z obveščanjem, s pozivanjem za 
posredovanje mnenj, pripomb in predlogov.

Krajevna skupnost ima pravico sodelovati pri pripravi 
predlogov odločitev (predpisov in drugih dokumentov), ki jih 
pripravljajo organi MOK ali mestna uprava in se nanašajo na 
krajevno skupnost.

63. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru 

nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. Svet kra-
jevne skupnosti lahko mestnemu svetu predlaga odločitve, ki 
se nanašajo na krajevno skupnost.

Kadar mestni svet odloča o zadevah, ki prizadevajo samo 
interese prebivalcev krajevne skupnosti, mora predhodno dobiti 
mnenje sveta krajevne skupnosti.

64. člen
Svet krajevne skupnosti:
1. obravnava zadeve iz pristojnosti MOK, ki se nanašajo 

na krajevno skupnost, njeno območje in prebivalstvo, in o tem 
oblikuje svoja stališča, mnenja in predloge,

2. daje pobude in predloge o upravljanju javnih zadev v 
MOK, ki se nanašajo na krajevno skupnost,

3. sprejme predlog finančnega načrta krajevne skupnosti, 
ki mora biti v skladu z navodili za pripravo proračuna, ki jih izda 
pristojna služba občinske uprave,

4. obravnava in sprejema predloge občanov in drugih 
z območja krajevne skupnosti in jih posreduje pristojnim v 
reševanje.

Če svet krajevne skupnosti pred sprejetjem odločitve na 
mestnem svetu posreduje svoje mnenje, ki se nanaša na kra-
jevno skupnost, ga mestni svet mora obravnavati. Predsednik 
sveta krajevne skupnosti ali drug predstavnik, ki ga določi svet 
krajevne skupnosti, ki je posredoval mnenje k točki dnevnega 
reda in se nanaša na krajevno skupnost, lahko na seji me-
stnega sveta ali na seji pristojnega delovnega telesa predstavi 
mnenje krajevne skupnosti.

65. člen
Volitve svetov krajevnih skupnosti ureja zakon.
Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta krajevnih 

skupnosti se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za kon-
stituiranje mestnega sveta, glede organizacije in načina dela 
pa smiselno določbe poslovnika mestnega sveta, če ni s tem 
statutom drugače določeno.

Nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti 
določa zakon.
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66. člen
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa ter vodi seje nje-

nega sveta predsednik sveta krajevne skupnosti, ki ga izmed 
sebe izvolijo člani sveta krajevne skupnosti.

Predsednika krajevne skupnosti v njegovi odsotnosti na-
domešča podpredsednik krajevne skupnosti, ki ga izmed sebe 
izvolijo člani sveta krajevne skupnosti.

Kandidata za predsednika in podpredsednika lahko pre-
dlaga vsak član sveta krajevne skupnosti. Kandidat je izvoljen 
z večino glasov vseh članov sveta. Če je kandidatov več in pri 
prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, 
se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o 
tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ 
glasov. Če tudi v drugem krogu noben kandidat ne dobi večine 
glasov, se o kandidatu odloči z žrebom.

Določbe o volitvah predsednika in podpredsednika sveta 
krajevne skupnosti se uporabljajo tudi za njuno razrešitev.

67. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče in jo vodi do 

izvolitve predsednika sveta krajevne skupnosti prejšnji predse-
dnik sveta krajevne skupnosti najkasneje v tridesetih dneh po 
izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.

Predsednik sveta krajevne skupnosti skliče svet krajevne 
skupnosti najmanj štirikrat na leto. Sklic redne seje sveta se 
pošlje članom sveta krajevne skupnosti najmanj 5 dni pred 
dnem, določenim za sejo.

68. člen
Odločitev sveta krajevne skupnosti o odtujitvi nepremič-

nega premoženja je veljavna, ko da nanjo soglasje mestni svet.
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti brez 

predhodnega soglasja župana, so nični. Z odlokom o proraču-
nu MOK pa se lahko določi, kateri pravni posli in v kateri višini 
so ti posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, veljavni brez 
predhodnega soglasja župana.

69. člen
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti 

v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega 
proračuna.

MOK zagotavlja krajevnim skupnostim v okviru vsako-
letnega proračuna financiranje nalog, ki so s tem statutom 
določene kot naloge krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajev-
ne skupnosti iz proračuna MOK se določijo s proračunom ali 
drugim splošnim aktom.

70. člen
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je 

odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se 

uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne 
porabe in določbe odloka o proračunu MOK.

71. člen
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premože-

njem. Subsidiarno za obveznosti krajevne skupnosti odgovarja 
MOK.

72. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti 

opravlja mestna uprava.

73. člen
Izvajanje strokovnih opravil za potrebe krajevnih skupno-

sti izvaja mestna uprava.
Za opravljanje nalog finančnega poslovanja, računovod-

stva in vodenja postopkov za opravljanje teh nalog se kot 

skupna finančna služba določi organizacijska enota mestne 
uprave, zadolžena za finance. Skupna pravila finančnega in 
računovodskega poslovanja določa župan na predlog vodje 
organizacijske enote mestne uprave, zadolžene za finance, 
s pravilniki.

74. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in za obrav-

navo zadev iz pristojnosti MOK župan imenuje Sosvet za kra-
jevne skupnosti kot svoje posvetovalno telo.

Člani Sosveta za krajevne skupnosti so predsedniki sve-
tov vseh krajevnih skupnosti.

Sosvet za krajevne skupnosti se sklicuje pred vsako re-
dno in izredno sejo mestnega sveta, na kateri mestni svet 
obravnava zadeve, ki se nanašajo na interese krajevnih sku-
pnosti, razen če se seja izvede na daljavo s pomočjo informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije. Sejo vodi in sklicuje župan 
ali njegov pooblaščenec. Seja se skliče praviloma pet dni pred 
sejo mestnega sveta.

Gradivo za sejo Sosveta za krajevne skupnosti se članom 
pošlje v elektronski obliki praviloma istočasno z vabilom za 
sejo. Obravnavo dodatnih točk dnevnega reda v okviru predla-
ganega dnevnega reda za sejo mestnega sveta lahko predlaga 
vsak član Sosveta za krajevne skupnosti. O tem odloči Sosvet 
za krajevne skupnosti ob potrditvi dnevnega reda seje.

Glede načina delovanja in odločanja Sosveta za krajevne 
skupnosti se uporablja 19. člen tega statuta.

Če Sosvet za krajevne skupnosti mestnemu svetu posre-
duje svoje mnenje, ga mestni svet mora obravnavati.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

75. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah 

so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo 
izvedbo se zagotovijo v proračunu MOK.

1. Zbor občanov

76. člen
Zbor občanov se skliče v vseh krajevnih skupnostih (zbor 

občanov v občini) ali pa za eno oziroma več krajevnih sku-
pnosti.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na zah-
tevo mestnega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za MOK na zahtevo 
najmanj pet odstotkov volivcev v MOK, zbor občanov v kra-
jevni skupnosti pa na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev 
krajevne skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati 
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.

Zahtevi za sklic je treba priložiti seznam volivcev, ki so 
zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, 
datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njegov podpis.

Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da 
zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazlo-
žitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu 
volivcu na seznamu.

Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh 
po prejemu pravilno vložene zahteve.

77. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter 
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora občanov je treba objaviti na spletni strani MOK 
oziroma krajevne skupnosti in na krajevno običajen način.

Zbor občanov vodi župan ali njegov pooblaščenec.
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78. člen
Zbor občanov je sklepčen, če je prisotnih deset odstotkov 

volivcev z območja, za katerega je zbor občanov sklican.
Če je zbor občanov nesklepčen, župan oziroma njegov 

pooblaščenec predlaga polurno prestavitev seje. Po tem času 
zbor občanov lahko prične z delom ne glede na število priso-
tnih.

Zbor občanov odloča z večino glasov navzočih članov.

79. člen
Zbor občanov v občini:
1. razpravlja o spremembah statuta MOK,
2. razpravlja o lokalni problematiki,
3. razpravlja o delu organov MOK in mestne uprave,
4. razpravlja o spremembah območja MOK.

80. člen
Zbor občanov v krajevni skupnosti:
1. razpravlja o problematiki v svoji krajevni skupnosti,
2. razpravlja o delu svojega sveta krajevne skupnosti 

oziroma njegovem poročilu,
3. razpravlja o delu organov MOK in mestne uprave z 

vidika interesov svoje krajevne skupnosti,
4. ugotavlja interes prebivalcev za ustanovitev ožjega 

dela MOK ali za spremembo območja MOK,
5. daje predloge organom MOK in mestni upravi v zvezi s 

pripravo programov razvoja MOK, gospodarjenja s prostorom 
ter varovanja življenjskega okolja,

6. oblikuje stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor.

81. člen
Občani na zborih občanov tudi obravnavajo in oblikujejo 

mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako do-
ločeno z zakonom, statutom ali odlokom MOK ter o zadevah, 
za katere tako sklene mestni svet ali župan.

Mestna uprava oziroma organ MOK, v katerega pristoj-
nost posamezna zadeva spada, je dolžan obravnavati odloči-
tve, mnenja, predloge in pobude zborov občanov.

Če meni, da odločitev, mnenj, predlogov in pobud ni mo-
goče upoštevati, je dolžan občanom v primernem roku in na 
primeren način to sporočiti in hkrati utemeljiti.

2. Referendum

82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki 

so vsebina splošnih aktov MOK, ki jih sprejema mestni svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu MOK ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinske 
takse in druge dajatve.

Referendum ureja zakon.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet 
ožjega dela MOK, pri čemer mora biti pobuda podprta s podpisi 
najmanj stotih volivcev v občini.

3. Ljudska iniciativa

83. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva 

sprejem ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz 
pristojnosti mestnega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta 
mestnega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo 
naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem 
mesecu.

Glede pobude volivcev za vložitev zahteve in postopka 
v zvezi z njo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega 
statuta, s katerim je urejen referendum o splošnem aktu MOK.

VI. MESTNA UPRAVA

1. Naloge mestne uprave

84. člen
Mestna uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševal-

ne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinskih pristojnosti.

Mestna uprava odloča o upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti na prvi stopnji in iz prenešene pristojnosti države na 
samoupravno lokalno skupnost, če zakon ne določa drugače, 
opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov ter 
drugih aktov, s katerimi MOK ureja zadeve iz svoje pristojnosti, 
ter opravlja inšpekcijske naloge, naloge občinskega redarstva 
oziroma drugih služb nadzora.

Mestna uprava izvršuje odloke in druge predpise, ki jih 
izdaja svet, in predpise, ki jih izdaja župan.

85. člen
Mestna uprava opravlja strokovna, organizacijska in ad-

ministrativna opravila za organe MOK, njihove člane in delovna 
telesa mestnega sveta.

2. Organizacija mestne uprave

86. člen
Mestno upravo ustanovi mestni svet na predlog župana 

z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in 
delovno področje.

Sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi na predlog 
direktorja mestne uprave določi župan s splošnim aktom.

O sklenitvi in spremembah pogodbe o zaposlitvi zaposle-
nih v mestni upravi v skladu s predpisi odloča župan.

87. člen
Mestno upravo usmerja in nadzira župan, za neposredno 

izvajanje nalog uprave pa skrbi direktor mestne uprave, ki ga 
imenuje in razrešuje župan. Direktor mestne uprave mora iz-
polnjevati pogoje za odločanje v upravnih stvareh.

88. člen
Direktor mestne uprave vodi delo mestne uprave in opra-

vlja vse upravne zadeve iz pristojnosti mestne uprave, razen 
tistih, za katere so ustanovljene notranje organizacijske enote.

Notranje organizacijske enote se ustanovijo za izvajanje 
upravnih nalog na določenih upravnih področjih. Vodijo jih 
vodje notranjih organizacijskih enot.

Mestna uprava opravlja naloge v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja za MOK.

Podrobnejšo organizacijo določa odlok o notranji organi-
zaciji in delovnem področju mestne uprave.

VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

89. člen
MOK določa izbirne javne službe ter načine in oblike izva-

janja obveznih in izbirnih javnih služb z odlokom.

90. člen
MOK zagotavlja občinske javne službe neposredno v 

okviru mestne uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in 
javnih podjetij, z dajanjem koncesij ali na drug način, določen 
v skladu z zakonom.

91. člen
MOK lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodar-

nega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi 
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe 
ali podeli skupno koncesijo.

Ustanoviteljske pravice v skupnih pravnih osebah javnega 
prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, in 
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usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb iz prejšnjega odstavka izvršuje skupni organ občin usta-
noviteljic, ustanovljen v skladu z zakonom.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE MOK

92. člen
Premoženje MOK je finančno in stvarno premoženje v la-

sti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve, 
dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu prav-
nih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje 
so premičnine in nepremičnine.

Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z ob-
činskim finančnim in stvarnim premoženjem ob izvedbi po-
stopka sprejemanja proračuna sprejme mestni svet na predlog 
župana.

Med izvrševanjem proračuna lahko mestni svet na pre-
dlog župana spremeni ali dopolni letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

MOK mora s premoženjem gospodariti kot dober gospo-
dar.

93. člen
Financiranje MOK, sestava proračuna in finančnega na-

črta, priprava proračuna in finančnega načrta, sprejemanje 
proračuna, izvrševanje proračuna, upravljanje in razpolaganje 
z občinskim premoženjem, zadolževanje, upravljanje z dolgo-
vi, poroštva MOK ter zadolževanje, računovodstvo, zaključni 
račun proračuna in proračunski nadzor so urejeni z določbami 
zakona, ki ureja področje javnih financ, zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za posamezno leto, uredbe 
oziroma akta o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin 
in premičnin v lasti Republike Slovenije, zakona s področja 
financiranja občin, drugimi zakoni ter akti.

94. člen
Mestni svet mora praviloma sprejeti proračun v roku, ki 

omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero 
se sprejema proračun.

Postopke sprejemanja proračuna mestni svet natančneje 
uredi s poslovnikom.

95. člen
MOK pridobiva prihodke iz lastnih virov, sredstev države 

in iz zadolžitve.
Lastni viri MOK so dohodki iz premoženja in poslovanja 

MOK ter druge dajatve.
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo 

občini prihodki iz naslova davkov, kot to določa zakon.

96. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 

so določeni s proračunom. V imenu MOK se smejo prevzemati 
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena 
za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni 
vsi s statutom, odlokom in z zakonom predpisani pogoji za 
uporabo sredstev.

97. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, če ni s 

statutom drugače določeno.
Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžu-

pana, direktorja mestne uprave, posameznega vodjo notranje 
organizacijske enote ali drugega javnega uslužbenca, ki pa je 
lahko pooblaščen za izvrševanje proračuna le glede proračun-
skega področja, za katerega je določen kot skrbnik.

Župan je za izvrševanje proračuna odgovoren mestnemu 
svetu. O izvrševanju proračuna župan poroča mestnemu svetu 
na način, določen z zakonom.

98. člen
Proračun MOK se sprejme z odlokom o proračunu MOK. 

Spremembe proračuna se sprejmejo z odlokom o spremembi 
proračuna. Rebalans proračuna se sprejme z odlokom o reba-
lansu proračuna na eni obravnavi.

Odlok o proračunu MOK določa tudi ukrepe za zagota-
vljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno 
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje pro-
računskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila 
za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja pro-
računa in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih 
določa zakon.

Spremembe proračuna predlaga župan v primerih, ko 
sta sprejeta proračuna za prihodnje in naslednje leto (dvoletni 
proračun) in so potrebne spremembe sprejetega proračuna za 
prihodnje leto.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvaja-
njem ne more uravnovesiti proračuna MOK.

99. člen
Če proračun MOK ni sprejet pred začetkom leta, na ka-

tero se nanaša, se financiranje MOK začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v 
preteklem letu.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z 
zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov 
predlog s sklepom mestnega sveta podaljša še za tri mesece.

100. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Skladno z veljavno zakonodajo se namen, višina ter upo-

raba sredstev rezerv določijo v odloku o proračunu.
O uporabi rezerv odloča do višine, določene v odloku o 

proračunu, župan, nad tem zneskom pa mestni svet.

101. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen 

pod pogoji in na način, določenimi z zakonom ali odlokom o 
proračunu MOK.

Če se med letom spremeni delovno področje proračun-
skega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša ob-
seg sredstev za njegovo delo, oziroma če se uporabnik ukine 
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na 
katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva med 
sredstva splošne proračunske rezervacije.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati na 
način, določen z zakonom.

102. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi 

župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži 
mestnemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti žu-
pan ministrstvo, pristojno za finance, v roku, predpisanem z 
zakonom.

103. člen
MOK se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih 

sprejme mestni svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

104. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

MOK, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to 
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi mestni svet.
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O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in jav-
nih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOK, odloča na predlog 
župana mestni svet.

105. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del 

izvaja župan MOK v skladu s predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje.

106. člen
Porabo proračunskih sredstev nadzorujejo župan, nad-

zorni odbor in mestni svet, vsak v okviru svoje pristojnosti.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI MOK

1. Splošni akti MOK

107. člen
Mestni svet sprejme statut MOK in v skladu z zakonom 

in statutom ter po postopku, opredeljenem v poslovniku, na-
slednje akte:

1. poslovnik o delu mestnega sveta,
2. proračun MOK in zaključni račun,
3. planske in razvojne akte MOK ter prostorske izvedbene 

akte,
4. odloke,
5. odredbe,
6. pravilnike,
7. navodila,
8. obvezne razlage določb statuta MOK in drugih splošnih 

aktov,
9. sprejema uradna prečiščena besedila splošnih aktov.
Splošni akti MOK se objavijo v Uradnem listu Republike 

Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih 
drugače določeno.

108. člen
Statut je temeljni splošni akt MOK, ki ga po postopku, ki 

velja za sprejem odloka, sprejme mestni svet z dvotretjinsko 
večino glasov vseh članov mestnega sveta.

109. člen
S poslovnikom, ki ga po postopku, ki velja za sprejem od-

loka, sprejme mestni svet z dvotretjinsko večino glasov navzo-
čih članov, se uredi organizacija in način dela mestnega sveta 
ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov mestnega sveta.

110. člen
Z odlokom ureja MOK na splošni način zadeve iz svoje 

pristojnosti, ustanavlja organe mestne uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja in ureja javne službe.

Z odlokom ureja MOK tudi zadeve iz prenesene pristojno-
sti, kadar je tako določeno z zakonom.

111. člen
Z odredbo MOK uredi določene razmere, ki imajo splošen 

pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

112. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 

odloka v procesu njunega izvrševanja.

113. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela or-

ganov mestne uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

114. člen
S proračunom MOK se razporedijo vsi prejemki in izdatki 

za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.
Proračun se sprejme z odlokom za posamezno prora-

čunsko leto.

Proračun je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov 
mestnega sveta.

Zaključni račun proračuna se sprejme na eni obravnavi z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov mestnega sveta.

115. člen
Župan pri izvrševanju svojih pristojnosti izdaja pravilnike, 

odredbe, navodila in druge splošne akte, ki jih določa zakon 
ali drug predpis.

Interni akti, ki jih sprejme župan in ki podrobneje urejajo 
organizacijo in način dela občinske uprave, se objavijo le na 
intranetni strani MOK.

2. Posamični akti MOK

116. člen
Posamični akti MOK so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča MOK 

o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene državne 
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil ter aktov poslovanja.

Posamični akti začnejo veljati z dnem sprejema na me-
stnem svetu in se objavijo na uradni spletni strani MOK v roku 
treh delovnih dni po sprejemu, če ni z drugim predpisom njiho-
va veljavnost ali način objave določen drugače.

X. POVEZOVANJE MOK IN DRUGO SODELOVANJE

117. člen
Mestni svet lahko z večino vseh članov odloči o pove-

zovanju v skupnosti, zveze in združenja, če je to koristno za 
urejanje in opravljanje zadev širšega pomena.

Skupnost, zveza ali združenje usklajuje urejanje in opra-
vljanje zadev, določenih v aktu o ustanovitvi, ne more pa izva-
jati dejavnosti v imenu ali za račun občine.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

118. člen
Splošne akte MOK se z določbami tega statuta uskladi 

v roku enega leta po uveljavitvi tega statuta, razen poslovnika 
Mestnega sveta in poslovnika Nadzornega odbora, ki se uskla-
dita v treh mesecih po uveljavitvi tega statuta.

119. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 

Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Odlok o 
območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list 
RS, št. 47/10).

Določbe Statuta Mestne občine (Uradni list RS, št. 33/07) 
se v delu, ki se nanaša na delovna telesa mestnega sveta, 
razen 11. točke 24. in 35. člena, uporabljajo do konstituiranja 
prvega novega mestnega sveta po uveljavitvi tega statuta.

Z dnem uveljavitve tega statuta Komisija za krajevne 
skupnosti, imenovana v skladu s Statutom Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), preneha z delovanjem. Sosvet 
za krajevne skupnosti se imenuje v roku 15 dni po uveljavitvi 
tega statuta.

Določba 2. točke 57. člena Statuta Mestne občine (Uradni 
list RS, št. 33/07) se uporablja do uveljavitve odloka o pokopa-
liški dejavnosti v MOK.

Sprememba Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 1/17) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen
Ta sprememba Statuta Mestne občine Kranj začne veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sprememba Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 16/17) vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen
Ta sprememba Statuta Mestne občine Kranj začne veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 70/18) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen
Ta sprememba Statuta Mestne občine Kranj začne veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 89/20) vsebujejo naslednjo konč-
no določbo:

8. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj 

pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.
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Priloga Statuta Mestne občine Kranj (58. člen) 

V Mestni občini Kranj se ustanovijo krajevne skupnosti z imenom in območji, določenimi s 
prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Slovenije na podlagi 
Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08): 

1. BESNICA:  10279577, 10272475, 10272459, 10272467, 10272521, 10272530, 10273684, 
10272696, 10273676, 10279445 

 
2. BITNJE:  10280184, 10280192, 10280206, 10280214, 17493353, 10280257, 10280265,  

  10280273, 10280222, 10280249, 17493655, 17494252 
3. BRATOV SMUK: 10280818, 10280826, 10280737, 10280842, 10280702, 10280788, 

10280770, 10280834, 17506056, 10280699, 10280729, 10280745, 10280753, 
10280761, 10280796, 10280800 

 
4. BRITOF:  10279747, 10279917, 10280109, 17505998, 10279895, 10279909 

 
5. CENTER:  10280605, 10280583, 10280575, 10280613, 10280621, 10280630, 17516582, 

10280532, 10280567, 10280591, 17517775, 10280524, 17517830, 17517902,  
10279879, 10280451, 10280460, 10280486, 10280494, 10280508, 10280516, 
10280559 

 
6. ČIRČE:   10280150, 17493884, 10280168, 10281369, 10281679, 10281687, 17493515 

 
7. GOLNIK:  10273293, 10273242, 10273226, 10273234, 10273269, 10273277, 10273285, 

17493272 
 

8. GORENJA SAVA: 10274176, 10274168, 10274150, 10274273, 17493086, 10274125,  
10274028, 10274141, 10274320, 17493027, 17493787 

 
9. GORIČE:  10273722, 10273749, 10273200, 10273218, 10273196, 10271991 

 
10. HRASTJE:  10281393, 10281407, 10281610, 17492225, 17492284, 17492624 

 
11. HUJE:   10280672, 10278716, 10278635, 10278643, 10280966, 10280940, 17518003,  

   10278708, 10280931, 17517724, 10280958, 10280974, 10278627, 10278651,
   10278660, 10278678, 10278686, 10278694, 17496646 

 
12. JOŠT:  10279437, 10279429, 10279402, 10279470, 10279453, 10279461 

 
13. KOKRICA  10273960, 10273927, 10273935, 10273943, 10272823, 10272831, 10272360, 

10272351, 10272327, 10272700, 17516647, 17516701, 10273951, 10272840, 
10273919, 17493710, 17519743, 10272793, 10272319, 10272335, 10272343, 
17493159, 17494015 

 
14. MAVČIČE:  10281415, 10281628, 10281482, 10281458, 10281466, 10281474, 10282047, 

10282233, 10281504, 10281512, 17498100 
 

15. OREHEK – DRULOVKA: 10281644, 10281636, 10281385, 10281377, 10281652, 17493469,  
  17493574, 17493957, 17494384, 10280095, 10280133, 10280117, 10280125,  
  10280176, 10280141 
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16. PLANINA:  10278970, 10278961, 10278759, 10278775, 17512463, 10278988, 10278791, 
10278813, 10278848, 10278945, 10278953, 10278899, 10278902, 10278929, 
10278937, 17512528, 10278724, 10278732, 10278767, 10278783, 10278805, 
10278821, 10278830, 10278856, 10278864, 10278872, 17517660 

 
17. PODBLICA: 10271690, 10271738, 10271720, 10271711 

 
18. PREDOSLJE: 10274265, 10274249, 10274036, 10274311, 10274257, 10274222 
19. PRIMSKOVO: 10280869, 10280290, 10280303, 10280010, 10280001, 10279992, 10274303, 

10274290, 10281423, 10280923, 10280915, 10280885, 10280877, 10280893, 
10280907, 10281431, 10281806, 17516531, 10274044, 10280281, 10280648, 
10280656, 10280664, 10281776, 10281784, 10281792, 10281814 

 
20. STRAŽIŠČE: 10279887, 10279615, 10279607, 10279593, 10279704, 10279682, 10279674,  

10279321, 10279330, 17493213, 17494198, 10279348, 10279364, 10279356, 
10279372, 10279585, 10279623, 10279631, 10279640, 10279658, 10279666, 
10279712, 10279739, 17493841 

 
21. STRUŽEVO: 10273765, 17514270, 10273757, 10273773, 10272378, 17522574 

 
22. TENETIŠE: 10272734, 10272769, 10272726, 10272742 

 
23. TRSTENIK : 10272718, 10272009, 10274052, 10274184, 10274117, 10274206, 17494325 

 
24. VODOVODNI STOLP: 10280419, 10272777, 10273820, 10273579, 10273595, 10273609,  

10273587, 10273838, 10273811, 10280427, 10273846, 10280354, 10280362, 
10272785, 10272807, 10272815, 10273617, 10273625, 10273633, 10273854, 
10273862, 10273889, 10273897, 10280311, 10280320, 10280338, 10280346, 
10280389, 10280397, 10280435, 10280443, 17517627 

 
25. ZLATO POLJE: 10273803, 10279810, 10279828, 10279763, 10279780, 10280478, 10279755, 

10273668, 10273641, 10273650, 10273790, 17516744, 10279771, 10279798, 
10279801, 10279836, 10279844, 10279852, 10273781, 17514202 

 
26. ŽABNICA: 10279984, 10279976, 10279968, 10279950, 10279569 
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2382. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote 
urejanja prostora KR ST 9/1 – Stražišče 
na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – 
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) 
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 18. redni seji dne 16. 9. 
2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja 
prostora KR ST 9/1 – Stražišče na zemljišču 

parc. št. 173/2 k.o. Stražišče

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifika-

cijsko številko 1588, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 173/2, 
k.o. Stražišče, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostor-
skem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 
9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 
63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr., 
76/19; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti 
urejanja prostora (EUP) KR ST 9/1 – Stražišče z namensko 
rabo prostora SK – površine podeželskega naselja, ki so name-
njene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih po-
gojev, tako da je dopustna prizidava/rekonstrukcija obstoječe-
ga gospodarskega poslopja in hleva z gnojiščem v skladu s 
splošnimi PIP, razen odmikov (s soglasjem mejaša lahko do 
parcelne meje), faktorjem zazidanosti do 0,60, minimalnimi 
zelenimi površinami vsaj 3 %, podolgovatemu objektu (razmer-
je maksimalnih stranic celotnega/sestavljenega objekta vsaj 
1:1,5) in z eno skupno ali z več simetričnimi, lahko podaljšani-
mi, dvokapnimi strehami.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če pre-
neha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali 
predodločba.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-6/2020-19
Kranj, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

2383. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora RA 6 v Mestni občini Kranj

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena 
Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 
(Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine 
Kranj na 18. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora 

RA 6 v Mestni občini Kranj

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko 1535 za določanje obsega stavbnega zemlji-
šča pri posamični poselitvi na delu zemljišča parc. št. 143/1, 
k.o. Pševo, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostor-
skem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 
9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 
63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr., 
76/19) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RA 6.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih 
zemljišč, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve enota 
urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj, št. 3824, ki ga 
je v oktobru 2019 izdelal Arhiteka, d.o.o., tako da se območju 
izvzema (220,19 m2) spremeni namenska raba iz A(sk) v K2 in 
se ga priključi enoti urejanja prostora SH 8/22, območju širitve 
(336,39 m2) pa se spremeni namenska raba iz K2 v A(sk) in se 
ga priključi enoti urejanja prostora RA 6.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene 
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega 
zemljišča.

Pred gradnjo hleva je potrebno izvesti načrtovani premik 
SN elektrovoda skladno s projektom »20kV in 0.4kV kablovod 
Rakovica–Zabukovje«, št. 7521/18, Elektro Gorenjska, d.d.

3. člen
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih 

zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih 
spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v 
grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-66/2019-21
Kranj, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec
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Grafika: Situacija iz elaborata lokacijske preveritve ID št. 1535. 
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2384. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG 
OB SAVI parcela 565/40 (ID 6479672)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 37/19 – UPB-2) je Svet Mestne občine Kranj na 
18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina 2136  
BREG OB SAVI parcela 565/40 (ID 6479672)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2136 

BREG OB SAVI parcela 565/40 (ID 6479672) preneha obsta-
jati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI 

parcela 565/40 (ID 6479672) se izbriše zaznamba javnega 
dobra z oznako ID omejitve 16299330.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-17/2015-(40/62/09)
Ljubljana, dne 16. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

2385. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2132 
BITNJE parcela 2715/42 (ID 7082481)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 37/19 – UPB-2) je Svet Mestne občine Kranj na 
18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE 
parcela 2715/42 (ID 7082481)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2132 BI-

TNJE parcela 2715/42 (ID 7082481) preneha obstajati, ker v 
naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 

2715/42 (ID 7082481) se izbriše zaznamba javnega dobra z 
oznako ID omejitve 20685059.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-135/2019-40/62/07
Kranj, dne 16. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

2386. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2127 
NEMILJE parcela 1291/4 (ID 7069181) 
in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 
1291/5 (ID 7069180)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 37/19 – UPB-2) je Svet Mestne občine Kranj na 
18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  
na nepremičnini katastrska občina  

2127 NEMILJE parcela 1291/4 (ID 7069181)  
in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 

1291/5 (ID 7069180)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2127 NE-

MILJE parcela 1291/4 (ID 7069181) in katastrska občina 2127 
NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180) preneha obstajati, ker 
v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE par-

cela 1291/4 (ID 7069181) in katastrska občina 2127 NEMILJE 
parcela 1291/5 (ID 7069180) se izbriše zaznamba javnega 
dobra z oznako ID omejitve 19634328.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-170/2017-40/62/07
Kranj, dne 16. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

2387. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi 
območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Na podlagi 6. in 54. člena Odloka o pravilih cestnega 
prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19) in 
22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno 
prečiščeno besedilo – UPB2, št. 37/19 in 89/20) je Mestni svet 
Mestne občine Kranj na 18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o določitvi območij 

parkiranja, taks in cen parkirnin

1. člen
V tretjem odstavku 8. člena Odredbe o določitvi območij 

parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 79/19) se 
tretja vrstica tabele spremeni tako, da se glasi:

Za parkiranje vozil poslovnih subjektov,  
ki opravljajo gostinske nastanitvene  
dejavnosti, in njihovih gostov

40,00 400,00
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KONČNE DOLOČBE

2. člen
Ta odredba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do 31. 12. 2021.

Št. 007-6/2019-9-402101
Kranj, dne 16. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

2388. Ugotovitveni Sklep o uskladitvi odstotkov 
glasov županov občin članic Sveta RCERO 
Ljubljana

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Sveta RCERO 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/15) je Svet RCERO Ljubljana 
na 10. dopisni seji dne 25. 9. 2020 soglasno sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

1. Svet RCERO Ljubljana je na svoji 10. dopisni seji 
ugotovil, da je Akt o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana (v na-
daljevanju: Akt) sprejel Občinski svet Občine Postojna na seji 
dne 16. 9. 2020.

2. Upoštevaje sprejem Akta v Občini Postojna se uskladi 
odstotek glasov županov občin članic Sveta RCERO Ljublja-
na, določen glede na število prebivalcev tako, da se odstotek 
glasov, ki ga ima pri sprejemanju odločitev Sveta RCERO 
Ljubljana vsak župan, spremeni, kot sledi:

– župan Mestne občine Ljubljana: 44,02 % glasov,
– župan Občine Brezovica: 1,88 % glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 1,16 % glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 0,94 % glasov,
– župan Občine Horjul: 0,45 % glasov,
– župan Občine Medvode: 2,49 % glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,71 % glasov,
– župan Občine Ig: 1,13 % glasov,
– župan Občine Velike Lašče: 0,66 % glasov,
– župan Občine Vodice: 0,74 % glasov,
– župan Občine Kamnik: 4,47 % glasov,
– župan Občine Komenda: 0,95 % glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 1,15 % glasov,
– župan Občine Grosuplje: 3,18 % glasov,
– župan Občine Ivančna Gorica: 2,53 % glasov,
– župan Občine Dobrepolje: 0,58 % glasov,
– župan Občine Ribnica: 1,42 % glasov,
– župan Občine Loški potok: 0,27 % glasov,
– župan Občine Sodražica: 0,33 % glasov,
– župan Občine Bloke: 0,23 % glasov,
– župan Občine Gorenja vas - Poljane: 1,13 % glasov,
– župan Občine Žiri: 0,74 % glasov,
– župan Občine Šmartno pri Litiji: 0,84 % glasov,
– župan Občine Vrhnika: 2,61 % glasov,
– župan Občine Borovnica: 0,68 % glasov,
– župan Občine Log - Dragomer: 0,55 % glasov,
– župan Občine Idrija: 1,77 % glasov,
– župan Občine Cerkno: 0,69 % glasov,
– župan Občine Trebnje: 1,95 % glasov,
– župan Občine Mokronog - Trebelno: 0,46 % glasov,
– župan Občine Mirna: 0,39 % glasov,
– župan Občine Šentrupert: 0,45 % glasov,
– župan Občine Ajdovščina: 2,90 % glasov,
– župan Občine Vipava: 0,84 % glasov,

– župan Mestne občine Kranj: 8,49 % glasov,
– župan Občine Jezersko: 0,10 % glasov,
– župan Občine Preddvor: 0,55 % glasov,
– župan Občine Šenčur: 1,31 % glasov,
– župan Občine Naklo: 0,81 % glasov in
– župan Občine Postojna: 2,45 % glasov.
3. Predsednik Sveta RCERO Ljubljana sklep objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 63-SRLn/2020
Ljubljana, dne 25. septembra 2020

Predsednik
Sveta RCERO Ljubljana

Zoran Janković

2389. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja 
enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: 
Fakultete – Foersterjev vrt)

Na podlagi tretje alineje 127. člena ter 130. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 15. seji dne 21. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del območja enote 

urejanja prostora MS-181  
(OPPN 66: Fakultete – Foersterjev vrt)

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišče, ki obsega parcele 199/3-del, 199/5-del in 
199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I in se po določilih 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Lju-
bljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 
22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 
– DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 
razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – 
DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote 
urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) MS-181 s po-
drobnejšo namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti 
za izobraževanje). Zemljišče se nahaja v območju, za katerega 
je po OPN MOL ID treba pripraviti občinski podrobni prostorski 
načrt 66 FAKULTETE – FOERSTERJEV VRT (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN 66).

2. člen
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena 

je med obstoječimi objekti na parcelah 199/3, 199/5 in 199/6 
v katastrski občini 1721 Gradišče I dopustno zgraditi in upora-
bljati novogradnjo – dozidavo, namembnosti 12630 Stavbe za 
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

(2) Pri posegih je treba upoštevati naslednje podrobne 
prostorske izvedbene pogoje in tista splošna določila OPN 
MOL ID, ki jih podrobni prostorski izvedbeni pogoji ne spre-
minjajo:

– stopnjo izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, do-
ločeno v Prilogi 2 OPN MOL ID za EUP MS‐181. Višina venca 
čitalnice ne sme presegati višine venca oziroma kapi strehe 
višje stavbe na parcelah 199/3, 199/5 in 199/6 v katastrski 
občini 1721 Gradišče I;

– severna fasada novogradnje lahko sega največ do se-
verne fasade objekta na parceli 199/6 v katastrski občini 1721 
Gradišče I in mora biti transparentna;
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– dopustna je gradnja do parcelnih mej;
– na parceli, namenjeni gradnji, ni treba zasaditi dreves;
– novogradnja je dopustna samo ob celostni in sočasni 

rekonstrukciji obstoječih objektov na parcelah 199/3, 199/5 in 
199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I;

– novogradnja se izvede tako, da ne posega v intaktne 
arheološke plasti, ki se glede na opravljene geofizikalne razi-
skave nahajajo na globini od 0,50 m dalje; investitor mora za 
arheološke raziskave in odstranitev arheoloških ostalin pridobiti 
posebno kulturnovarstveno soglasje, ki je pogoj za pridobitev 
kulturnovarstvenega mnenja za poseg;

– padavinsko vodo iz predvidenega objekta je treba po-
nikati v podtalje;

– vhod v prostor s trafo postajo se prestavi na južno stran 
obstoječega objekta tako, da bo dostopen iz zemljišča s par-
celno št. 199/1 v katastrski občini 1721 Gradišče I;

– na območju lokacijske preveritve je treba obstoječe 
električne vode kablirati.

(3) Začasna raba prostora je dopustna do uveljavitve 
OPPN 66.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1736

Št. 35050-6/2019-48
Ljubljana, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2390. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, 
ki se ureja z Odlokom o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, 
CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev 
prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 
Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 
in C3)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 15. seji dne 21. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se 
ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za dele območij urejanja  
CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, 
CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop 

in CT 46 Roška cesta  
(za dela prostorskih enot P3 in C3)

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski 
občini 1727 Poljansko predmestje: 172/29, 172/30, 172/31, 
172/34, 172/35 in 172/36, in se po določilih Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 
del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 
43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 

– DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 
12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja 
v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) 
PL-94 s podrobnejšo namensko rabo PC (površine pomemb-
nejših cest) in delu EUP PL-132 s podrobnejšo namensko rabo 
CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Območje loka-
cijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška 
kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, 
CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, 
št. 40/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja 
v delih prostorskih enot P3 in C3.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih po-
gojev iz:

– 9. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »PRO-
STORSKA ENOTA P3«, ki določa, da je v pritličju poslovno- 
stanovanjskega objekta D obvezen javni program, in sicer tako, 
da je javni program obvezen v obsegu najmanj 40 % bruto 
tlorisnih površin pritličja;

– 12. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »PRO-
STORSKA ENOTA P3«, ki v zvezi z oblikovanjem objekta D 
določa, da naj bo poudarjena vertikalna členitev fasade, in sicer 
tako, da je členitev fasade lahko poudarjena vertikalno, hori-
zontalno ali kot kombinacija vertikalne in horizontalne členitve;

– 28. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »1. Tlori-
sni gabariti objektov«, ki določa, da se tlorisni gabariti objekta 
smejo spremeniti do ± 2 %, vendar ne več kot za + 2,00 m, 
razen vzhodne strani objekta A in strani objekta D proti Stru-
pijevem nabrežju, ki ne smeta biti preseženi, in sicer tako, da 
tlorisne gabarite objekta D proti Strupijevem nabrežju lahko 
presegajo balkoni, ki lahko segajo največ do meje s prostorsko 
enoto C3.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1584

Št. 35050-7/2019-40
Ljubljana, dne 21. septembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEDVODE

2391. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE 
in 89/20) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 
in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 
23. septembra 2020 sprejel
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O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Medvode  

za leto 2020
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19) se spremeni 2. člen, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s kra-
jevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih:

V EUR

Skupina/Podskupina kontov Rebalans  
proračuna 2020

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 18.864.933
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.514.550

70 DAVČNI PRIHODKI 12.801.083
700 Davki na dohodek in dobiček 9.908.818
703 Davki na premoženje 2.575.565
704 Domači davki na blago in storitve 316.700
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.713.467
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 915.559
711 Takse in pristojbine  49.000
712 Globe in druge denarne kazni 36.000
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 15.312
714 Drugi nedavčni prihodki 1.697.596

72 KAPITALSKI PRIHODKI 700.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 600
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 700.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.649.783
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 634.274
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.015.509

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.154.957
40 TEKOČI ODHODKI 3.772.016

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 935.096
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 153.488
402 Izdatki za blago in storitve 2.520.799
403 Plačila domačih obresti 62.633
409 Rezerve 100.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.870.979
410 Subvencije 356.600
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.313.200
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 479.509
413 Drugi tekoči domači transferi 1.721.670
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.156.360
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.156.360

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 355.602
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 162.602
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 193.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –290.024

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 76.391
50 ZADOLŽEVANJE 76.391

500 Domače zadolževanje 76.391
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 577.367
55 ODPLAČILA DOLGA 577.367

550 Odplačila domačega dolga  577.367
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –791.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –500.976
XI. NETO FINACIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX) 290.024
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 791.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 na ravni proračunskih postavk in 
štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine 
Medvode.«

2. člen
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljublja-

na, d.o.o., se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne višine, ki 
odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ 
do 2.876.160 EUR, in sicer:

– LPP d.o.o.:
– do 115.200 EUR za dolgoročno zadolžitev pri ban-

kah za dobo do 5 let, za izplačilo prispevkov za poklicno 
zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS, 
če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov;
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– do 364.800 EUR za kratkoročno zadolžitev pri ban-
kah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne 
likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov;
– ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:

– do 130.560 EUR za dolgoročno zadolžitev pri ban-
kah za dobo do 7 let, za financiranje izgradnje koge-
neracijskega agregata SPTE-TOŠ, če ima zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;

– do 1.497.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri 
bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne 
likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov;
– VOKA SNAGA d.o.o.:

– do 192.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri ban-
kah za dobo do 7 let, za financiranje investicij, če ima 
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neprora-
čunskih virov;

– do 576.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri ban-
kah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne 
likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov.

Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..«

3. člen
V 18. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi možnosti plačevanja nižje obrestne mere za na-

jete kredite, bo občina pristopila k reprogramiranju dolgov z 
višjo obrestno mero. Obseg zadolžitve ostaja nespremenjen.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2020.

Št. 410-21/2019-4
Medvode, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

2392. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in družbene lastnine

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 
17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji 
dne 23. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra  

in družbene lastnine

1. člen
S tem sklepom se ukine status »javno dobro« na nepre-

mičninah:
– katastrska občina 1973 Medvode: parc. št. 323/7, parc. 

št. 323/8, parc. št. 323/9;
– katastrska občina 1980 Topol: parc. št. 659/9;
– katastrska občina 1983 Babna gora: parc. št. 2470/4.

2. člen
S tem sklepom se ukine status »Občina Ljubljana - Šiška 

Družbena lastnina« na nepremičninah:
– katastrska občina 1973 Medvode: parc. št. 121/18, parc. 

št. 121/19, parc. št. 121/20, parc. št. 121/21, parc. št. 69/5;
– katastrska občina 1974 Zgornje Pirniče: parc. št. 11/12.

3. člen
Na nepremičninah iz 1. in 2. člena tega sklepa se vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564000.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-185/2020-1
Medvode, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

2393. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 
17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji 
dne 23. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom se izbriše zaznamba »grajeno javno dobro 

lokalnega pomena« na nepremičninah:
– katastrska občina 1973 Medvode: parc. št. 132/7, parc. 

št. 132/8;
– katastrska občina 1972 Senica: parc. št. 466/6.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa izgubijo status gra-

jenega javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-186/2020-1
Medvode, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

PIRAN

2394. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran 
za leto 2020

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
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R A Z G L A Š A M   O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Piran  

za leto 2020,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 16. redni 
seji dne 17. septembra 2020.

Št. 410-3/2019
Piran, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 17. člena Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 
16. redni seji dne 17. septembra 2020 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2020 (Uradni 

list RS, št. 10/20) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
V EUR

Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta 
2020

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0 SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 32.028.721,08
 TEKOČI PRIHODKI (I.+II.) 25.114.263,24

I. 70 DAVČNI PRIHODKI 18.168.464,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.306.464,00
703 Davki na premoženje 4.955.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 3.907.000,00

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI 6.945.799,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 5.280.559,21
711 Takse in pristojbine 30.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 355.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 14.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.265.740,03

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 650.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih sredstev 650.000,00
IV. 73 PREJETE DONACIJE 500,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 500,00
V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.263.957,84

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.306.153,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 3.957.804,84

2.0 SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 37.772.687,89

I. 40 TEKOČI ODHODKI 7.609.920,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.516.549,60
401 Prispevki delodajalcev za 

socialno varnost 393.020,40
402 Izdatki za blago in storitve 4.134.850,48
403 Plačila domačih obresti 56.000,00

409 Rezerve 509.500,00
II. 41 TEKOČI TRANSFERI 12.877.610,62

410 Subvencije 786.130,00
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 4.259.618,76
412 Transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 2.603.366,01
413 Drugi tekoči domači transferi 5.228.495,85

III. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.147.473,79
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 16.147.473,79
IV. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.137.683,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 139.100,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 998.583,00

3.0 PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ 1.0 – 2.0 –5.743.966,81

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 9.500,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 9.500,00
5.0 DANA POSOJILA IN 

POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 1.307.902,21

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 1.307.902,21

6.0 PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(4.0–5.0) –1.298.402,21

C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0 ZADOLŽEVANJE (500) 3.942.411,00
500 Domače zadolževanje 3.942.411,00
8.0 ODPLAČILA DOLGA (550) 811.734,00
550 Odplačila domačega dolga 811.734,00
9.0 SPREMEMBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNIH –3.911.692,02
(1+4+7-2-5-8)

10.0 NETO ZADOLŽEVANJE (7–8) 3.130.677,00
11.0 NETO FINANCIRANJE (6+10-9) 5.743.966,81
12.0 STANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019 3.916.000,00

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2019
Piran, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo 
consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e 
visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo conso-
lidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
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P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
di variazione al bilancio di previsione  
del Comune di Pirano per l’anno 2020,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 16a seduta del 17 settembre 2020.

N. 410-3/2019
Pirano, 24 settembre 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo 
consolidato ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 del-
lo Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 
35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 16ª seduta ordinaria, il giorno 17 settembre 2020 appro-
va il seguente

D E C R E T O
di variazione al bilancio di previsione  
del Comune di Pirano per l’anno 2020

L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del 
Comune di Pirano per l’anno 2020 (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 10/20), è modificato come segue:

IN EURO
Gruppo / Sottogruppo di conti Bilancio 

per il 2020
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

1.0 ENTRATE (70+71+72+73+74) 32.028.721,08
 ENTRATE CORRENTI (I+II) 25.114.263,24

I. 70 ENTRATE TRIBUTARIE 18.168.464,00
700 Imposte sul reddito e sull'utile 9.306.464,00
703 Imposte sul patrimonio 4.955.000,00
704 Imposte nazionali sui beni 

e sui servizi 3.907.000,00
II. 71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.945.799,24

710 Partecipazione agli utili e ricavi 
patrimoniali 5.280.559,21

711 Tasse e contribuzioni 30.000,00
712 Ammende ed altre pene 

pecuniarie 355.000,00
713 Ricavi dalla vendita di beni 

e servizi 14.500,00
714 Altre entrate extratributarie 1.265.740,03

III. 72 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 650.000,00
722 Ricavi dalla vendita di terreni ed 

immobilizzazioni immateriali 650.000,00
IV. 73 DONAZIONI 500,00

730 Donazioni da fonti nazionali 500,00
V. 74 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 6.263.957,84

740 Trasferimenti da altre istituzioni 
finanziarie pubbliche 2.306.153,00

741 Fondi trasferiti dal bilancio 
statale, derivanti dal bilancio 
dell'unione europea 3.957.804,84

2.0 SPESE (40+41+42+43) 37.772.687,89

I. 40 SPESE CORRENTI 7.609.920,48
400 Salari ed altre retribuzioni  

ai dipendenti 2.516.549,60
401 Contributi previdenziali 

e assistenziali a carico dei datori 
di lavoro 393.020,40

402 Spese per beni e servizi 4.134.850,48
403 Interessi passivi su piazza 

nazionale 56.000,00
409 Riserve 509.500,00

II. 41 TRASFERIMENTI CORRENTI 12.877.610,62
410 Sovvenzioni 786.130,00
411 Trasferimenti a favore di persone 

singole e nuclei familiari 4.259.618,76
412 Trasferimenti a favore 

di organizzazioni ed istituzioni 
non profit 2.603.366,01

413 Altri trasferimenti correnti 
nazionali 5.228.495,85

III. 42 SPESE DI INVESTIMENTO 16.147.473,79
420 Acquisto e costruzione  

di immobilizzazioni materiali 16.147.473,79
IV. 43 TRASFERIMENTI  

DI INVESTIMENTO 1.137.683,00
431 Trasferimenti di investimento 

a favore di persone fisiche 
e giuridiche non fruitori di bilancio 139.100,00

432 Trasferimenti di investimento  
a favore di fruitori di bilancio 998.583,00

3.0 DISAVANZO DI BILANCIO 
1.0–2.0 –5.743.966,81

B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI 
INVESTIMENTI

4.0 RESTITUZIONE CREDITI 
EROGATI E VENDITA DI 
QUOTE CAPITALE (750+751) 9.500,00

751 Vendita di quote di capitale 9.500,00
5.0 CREDITI EROGATI E AUMENTO 

QUOTE DI CAPITALE (440+441) 1.307.902,21
441 Aumento quote di capitale  

e investimenti 1.307.902,21
6.0 CREDITI RICEVUTI DIMINUITI 

DEI CREDITI EROGATI  
E MODIFICA DELLE QUOTE 
CAPITALE (4.0–5.0) –1.298.402,21

C. CONTO FINANZIARIO
7.0 INDEBITAMENTO (500) 3.942.411,00
500 Indebitamento in ambito 

nazionale 3.942.411,00
8.0 RESTITUZIONE DEL DEBITO 

(550) 811.734,00
550 Restituzione debiti assunti  

in ambito nazionale 811.734,00
9.0 MODIFICA DELL'AMMONTARE 

DEI FONDI SUI CONTI –3.911.692,02
(1+4+7-2-5-8)

10.0 INDEBITAMENTO NETTO (7–8) 3.130.677,00
11.0 FINANZIAMENTO NETTO 

(6+10-9) 5.743.966,81
12.0 SALDO DI CASSA AL 

31/12/2019 3.916.000,00
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Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 410-3/2019
Pirano, 17 settembre 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

2395. Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98), Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12), 17. in 20. čle-
nom Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih gospodarskih 
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v Občini Piran (Uradni list RS, št. 68/19), Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Pravilnika o tarifnem sistemu 
za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran (Uradni 
list RS, št. 66/12), Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov v Občini Piran (Uradni list RS, št. 66/12) 
in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet 
Občine Piran na 16. redni seji dne 17. septembra 2020 sprejel 
naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet Občine Piran potrjuje predloge cen posa-

meznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki, ki so bili podani z:

a) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov (OKOLJE Piran, d.o.o.),

b) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov (Simbio, d.o.o.) in z

c) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Simbio, 
d.o.o.),
ki so sestavni del tega sklepa.

2.
Cene storitev posameznih obveznih gospodarskih javnih 

služb ravnanja z odpadki so sledeče:

A) ZBIRANJE DOLOČENIH VRST  
KOMUNALNIH ODPADKOV

2.1 Cena za uporabnike iz gospodinjstev in uporabnike iz 
javne uprave in javnih storitev – ZiPg

2.1.1 Cena na kg storitev
CENA INFRASTRUKTURE 0,0019 EUR / kg
CENA STORITVE 0,1643 EUR / kg
CENA SKUPAJ 0,1662 EUR / kg

2.1.2 Cena na m3 storitev
CENA INFRASTRUKTURE 0,1492 EUR / m3

CENA STORITVE 9,9555 EUR / m3

CENA SKUPAJ 10,1047 EUR / m3

Cena za izvajanje storitev rednega programa zbiranja 
določenih vrst odpadkov se obračunava uporabnikom iz go-
spodinjstva na število oseb v gospodinjstvu, v skladu z merili 
za določitev minimalne količine storitev za uporabnike iz gospo-
dinjstev iz poglavja 6.12 Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Piran iz 1. točke 
tega sklepa.

2.2 Cena zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev
CENA INFRASTRUKTURE – EUR / kg
CENA STORITVE 0,2683 EUR / kg
CENA SKUPAJ 0,2683 EUR / kg

Za izvajanje rednega programa zbiranja in prevoza bio-
razgradljivih odpadkov se vsem uporabnikom/gospodinjstvom 
obračuna minimalno 8,6821 kg mesečno, kar zanaša 2,3294 
EUR na uporabnika na mesec.

V primeru, ko uporabnik/gospodinjstvo biološko razgra-
dljive odpadke dokazljivo kompostira, se zbiranje le-teh ne 
obračuna.
CENA INFRASTRUKTURE – EUR / uporabnika
CENA STORITVE 2,3294 EUR / uporabnika
CENA SKUPAJ 2,3294 EUR / uporabnika

2.3 Cena za uporabnike iz dejavnosti (gospodarstva) – ZiPG
2.3.1 Cena na kg storitev

CENA INFRASTRUKTURE 0,0055 EUR / kg
CENA STORITVE 0,2746 EUR / kg
CENA SKUPAJ 0,2801 EUR / kg

2.3.2 Cena na m3 storitev
CENA INFRASTRUKTURE 0,4358 EUR / m3

CENA STORITVE 31,4234 EUR / m3

CENA SKUPAJ 31,8592 EUR / m3

B) OBDELAVA DOLOČENIH VRST  
KOMUNALNIH ODPADKOV

1 Cena na kg storitev
CENA INFRASTRUKTURE 0,02592 EUR / kg
CENA STORITVE 0,06111 EUR / kg
CENA SKUPAJ 0,08703 EUR / kg

Cena za izvajanje storitev obdelave nekaterih vrst komu-
nalnih odpadkov se obračunava uporabnikom iz gospodinjstva 
na število oseb v gospodinjstvu, v skladu z merili za določitev 
minimalne količine storitev za uporabnike iz gospodinjstev iz 
poglavja 7.1.2, Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določe-
nih vrst komunalnih odpadkov v Občini Piran iz 1. točke tega 
sklepa.

C) ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE  
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

1 Cena na kg storitev iz Elaborata koncesionarja
CENA INFRASTRUKTURE 0,03024 EUR / kg
CENA STORITVE 0,03948 EUR / kg
POLNA CENA na kg storitev 0,06972 EUR / kg
35 % cene/kg storitev 
(koncesionar zagotavlja 35 % 
delež odlaganja odpadkov, ki jih 
sprejme v obdelavo) 0,02440 EUR/kg
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Cena za izvajanje storitev odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračunava upo-
rabnikom iz gospodinjstva na število oseb v gospodinjstvu, 
v skladu z merili za določitev minimalne količine storitev za 
uporabnike iz gospodinjstev iz poglavja 7.1.2, Elaborata o obli-
kovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Piran iz 1. točke tega sklepa.

3.
Cene, potrjene s tem sklepom, se obračunajo uporabni-

kom v skladu z določili Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun 
storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran, podrobnimi določili 
tega sklepa ter v skladu z elaborati obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb iz 1. točke tega sklepa.

4.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.

5.
Za prejemnike denarne socialne pomoči po predpisih so-

cialnega varstva v RS, lahko izvajalec v celoti ali delno odpiše 
obveznosti plačila storitev ravnanja z odpadki oziroma dovoli 
obročno plačilo.

6.
Uporabnikom, ki imajo šoloobvezne otroke, lahko izvaja-

lec v celoti ali delno odpiše obveznosti plačila storitev ravnanja 
z odpadki oziroma dovoli obročno plačilo, in sicer od vključno 
tretjega otroka dalje.

7.
Osebam z začasnim/stalnim bivališčem v socialno-var-

stvenih zavodih lahko izvajalec javne službe v celoti ali delno 
odpiše obveznost plačila storitev ravnanja z odpadki.

8.
Postopek uveljavitve pravic iz 5., 6. in 7. točke določi 

izvajalec javne službe.

9.
Obračun javnih storitev obdelave določenih vrst komunal-

nih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov opravi izvajalec javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, na podlagi pogodbe s 
koncesionarjem.

10.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

ter začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za 
storitve, opravljene od 1. 10. 2020 dalje.

Izvajalec javne službe mora objaviti potrjeno ceno na svoji 
spletni strani.

Št. 354-23/2017
Piran, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Visti la Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93, 
30/98), il Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune 
di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 5/12), l’art. 17 e l’art. 20 del Decreto concernente la conces-
sione per l'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica 
relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smal-
timento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani 
nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, n. 68/19), il Regolamento sulla metodologia di forma-

zione dei prezzi per i servizi pubblici obbligatori erogati dalle 
aziende municipalizzate in osservanza della tutela ambientale 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 87/12, 
109/12, 76/17 e 78/19), il Regolamento concernente il sistema 
tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei 
rifiuti nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica di Slovenia, n. 66/12), il Regolamento tecnico in materia 
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/12) non-
ché l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolida-
to ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di 
Pirano nella 16ª seduta ordinaria, il giorno 17 settembre 2020 
approva la seguente

D E L I B E R A

1.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano approva il 

tariffario per i servizi pubblici individuali di rilevanza economi-
ca relativi alla gestione dei rifiuti, come proposto nei seguenti 
documenti:

a) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe 
per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica re-
lativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani (OKOLJE Pi-
ran, d.o.o.-s.r.l.),

b) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per 
l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi 
alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani (Simbio, d.o.o.) e

c) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per 
l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al 
deposito dei residui della lavorazione o dello smaltimento dei 
rifiuti urbani (Simbio, d.o.o.),
che sono parte integrante della presente Delibera.

2.
Le tariffe per i servizi pubblici individuali di rilevanza eco-

nomica relativi alla gestione dei rifiuti sono le seguenti:

A) RACCOLTA DI ALCUNI TIPI DI RIFIUTI URBANI

2.1 Tariffa per le utenze dei nuclei familiari e gli utenti del 
settore della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici 
– ZiPg

2.1.1 Costo per kg del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 0,0019 EUR / kg
COSTO SERVIZIO 0,1643 EUR / kg
COSTO TOTALE 0,1662 EUR / kg

2.1.2 Costo per m3 del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 0,1492 EUR / m3

COSTO SERVIZIO 9,9555 EUR / m3

COSTO TOTALE 10,1047 EUR / m3

Il prezzo per lo svolgimento del programma ordinario di 
raccolta delle rispettive tipologie di rifiuti viene computato per le 
utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli stessi, 
in conformità con i criteri per determinare la quantità minima 
di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 
6.12 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per 
l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi 
alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano 
di cui al punto 1 della presente Delibera.

2.2 Costo della raccolta dei rifiuti biodegradabili dai nuclei 
familiari. 
COSTO INFRASTRUTTURA – EUR / kg
COSTO SERVIZIO 0,2683 EUR / kg
COSTO TOTALE 0,2683 EUR / kg
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Per lo svolgimento del programma ordinario di raccolta e 
trasporto dei rifiuti biodegradabili viene addebitato agli utenti/
nuclei familiari un minimo di 8,6821 kg al mese, il che ammonta 
a 2,3294 EUR per utente al mese.

Nel caso in cui l’utente/nucleo familiare sottoponga i rifiuti 
domestici biodegradabili a compostaggio, che deve essere 
dimostrabile, la raccolta degli stessi non è conteggiata.
COSTO INFRASTRUTTURA – EUR / utente
COSTO SERVIZIO 2,3294 EUR / utente
COSTO TOTALE 2,3294 EUR / utente

2.3 Tariffa per gli utenti (settore aziendale) – ZiPG:
2.3.1 Prezzo per kg del servizio

COSTO INFRASTRUTTURA 0,0055 EUR / kg
COSTO SERVIZIO 0,2746 EUR / kg
COSTO TOTALE 0,2801 EUR / kg

2.3.2 Prezzo per m3 del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 0,4358 EUR / m3

COSTO SERVIZIO 31,4234 EUR / m3

COSTO TOTALE 31,8592 EUR / m3

B) TRATTAMENTO DELLE RISPETTIVE TIPOLOGIE  
DI RIFIUTI URBANI

1 Prezzo per kg del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 0,02592 EUR / kg
COSTO SERVIZIO 0,06111 EUR / kg
COSTO TOTALE 0,08703 EUR / kg

Il prezzo per la prestazione del servizio di raccolta del-
le rispettive tipologie di rifiuti urbani viene computato per le 
utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli stessi 
in conformità con i criteri per determinare la quantità minima 
di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 
7.1.2 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per 
l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi 
alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano 
di cui al punto 1 della presente Delibera.

C) SMALTIMENTO DEI RESIDUI OVVERO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI

1 Prezzo per kg del servizio di cui all’Elaborato del con-
cessionario
COSTO INFRASTRUTTURA 0,03024 EUR / kg
COSTO SERVIZIO 0,03948 EUR / kg
PREZZO PIENO per 
kg di servizi 0,06972 EUR / kg
35 % costo/kg servizio 
(il concessionario garantisce 
un tasso del 35 % relativo allo 
smaltimento dei rifiuti accettati 
per il trattamento) 0,02440 EUR/kg

Il prezzo per la prestazione del servizio di smaltimento dei 
residui ovvero smaltimento dei rifiuti urbani viene computato 
per le utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli 
stessi in conformità con i criteri per determinare la quantità mi-
nima di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 
7.1.2 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per 
l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi 
alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano 
di cui al punto 1 della presente Delibera.

3.
Le tariffe approvate con la presente Delibera vengono 

addebitate agli utenti conformemente alle disposizioni del Re-
golamento concernente il sistema tariffario per la commisurazi-

one del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano, le 
disposizioni specifiche della presente Delibera e in conformità 
con gli elaborati dei servizi pubblici di rilevanza di cui al punto 1 
della presente Delibera.

4.
Tutte le tariffe sono da intendersi IVA esclusa.

5.
Ai destinatari degli interventi di assistenza economica, 

erogati ai sensi delle norme in materia di sicurezza sociale della 
Repubblica di Slovenia, l'operatore può cancellare in tutto o in 
parte l'obbligo di pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti, 
rispettivamente può consentire loro il pagamento rateale.

6.
Agli utenti con figli in età scolare a carico, l'operatore può 

cancellare in tutto o in parte il loro obbligo di pagamento dei 
servizi di gestione dei rifiuti, rispettivamente può consentire loro 
il pagamento rateale, e cioè a partire dal terzo figlio, compreso.

7.
Alle persone aventi residenza o dimora negli istituti di 

previdenza sociale, l'operatore del servizio pubblico può can-
cellare in tutto o in parte il loro obbligo di pagamento dei servizi 
di gestione dei rifiuti.

8.
La procedura per l'esercizio dei diritti di cui ai punti 5, 6 e 7 

è stabilita dall’erogatore del servizio pubblico.

9.
Il calcolo dei servizi pubblici relativi al trattamento di alcuni 

tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo 
smaltimento dei rifiuti urbani viene effettuato dall’erogatore del 
servizio pubblico di raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani in base 
al contratto con il concessionario.

10.
La presente Delibera è pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, mentre si applica 
per la fatturazione dei servizi prestati dal 1⁰ ottobre 2020 in poi.

L’erogatore del servizio pubblico ha l’obbligo di pubblicare 
sul proprio sito web il tariffario approvato.

N. 354-23/2017
Pirano, 17 settembre 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

2396. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra občinskega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 
16. redni seji dne 17. septembra 2020 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Nepremičnine s parcelo:
– 561/1, 422/2 in 1142, vse k.o. 2632 Sečovlje,
– 7309, 6425/9, 6427/4, 6425/7, 5744/2, 5744/4, 2418/4, 

2444/9, 2445/1, 2446/1, 2989/12, 2471/2, 2419/1, 2437/1, 
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2478/1, 2479/1, 3009/1, 3010/1, 3011/1, 3016/3, 2477/1 in 
3009/2, vse k.o. 2632 Portorož, 
pridobijo status grajenega javnega dobra občinskega pomena.

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega 

sklepa izdala odločbo o pridobitvi statusa grajenega javne-
ga dobra občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke 
tega sklepa. Status grajenega javnega dobra se pridobi s 
pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti 
odločbe občinska uprava le-to pošlje pristojnemu sodišču, 
ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vknjiži zaznambo 
o javnem dobru.

Št. 478-212/2016
Piran, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Visto l’art. 245 della Legge sulla pianificazione territoriale 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) e 
l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pi-
rano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 
– Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio co-
munale del Comune di Pirano nella 16ª seduta ordinaria del 
17 settembre 2020 approva la seguente

D E L I B E R A

1.
Sugli immobili, particelle catastali:
– 561/1, 422/2 e 1142, tutte c.c. 2632 Sicciole,
– 7309, 6425/9, 6427/4, 6425/7, 5744/2, 5744/4, 2418/4, 

2444/9, 2445/1, 2446/1, 2989/12, 2471/2, 2419/1, 2437/1, 
2478/1, 2479/1, 3009/1, 3010/1, 3011/1, 3016/3, 2477/1 e 
3009/2, tutte c.c. 2632 Portorož, 
si istituisce lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza 
comunale.

2.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione.

3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in 

base alla presente Delibera, procederà all’emissione della 
Decisione di istituzione dello status di demanio pubblico 
artificiale di rilevanza comunale sui beni immobili al punto 1 
della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico ar-
tificiale è istituito quando la Decisione dichiarativa è defini-
tiva. L’Amministrazione comunale, dopo la definitività della 
Decisione, invia la stessa al tribunale competente, che per 
dovere d’ufficio iscrive la nota di demanio pubblico nel regi-
stro fondiario.

N. 478-212/2016
Pirano, 17 settembre 2020

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

SEVNICA

2397. Odlok o rebalansu A proračuna Občine 
Sevnica za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 
17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 
23. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica  

za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 79/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2020 je določen:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

skupina/podskupine kontov proračun  
leta 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 18.401.346
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.701.574

70 DAVČNI PRIHODKI 14.319.668
700 Davki na dohodek in dobiček 13.010.335
703 Davki na premoženje 953.005
704 Domači davki na blago in storitve 355.828
706 Drugi davki 500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.381.906
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.658.061
711 Takse in pristojbine 10.000
712 Globe in druge denarne kazni 17.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 99.418
714 Drugi nedavčni prihodki 597.027

72 KAPITALSKI PRIHODKI 348.560
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 18.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 330.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.351.212
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 900.503
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 450.709

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.599.074
40 TEKOČI ODHODKI 5.317.413

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 931.049
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 153.080
402 Izdatki za blago in storitve 3.762.784
403 Plačila domačih obresti 50.500
409 Rezerve 420.000

41 TEKOČI TRANSFERI 8.001.133
410 Subvencije 615.275
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.366.309
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412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 470.101
413 Drugi tekoči domači transferi 2.549.448

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.848.265
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.848.265

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 432.263
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 60.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
upor. 372.263

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –197.728

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.046.980
50 ZADOLŽEVANJE 1.046.980

500 Domače zadolževanje 1.046.980
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 663.083
55 ODPLAČILA DOLGA 663.083

550 Odplačila domačega dolga 663.083
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) 186.169
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 383.897
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.) 197.728

Stanje sredstev na računih na dan  
31. 12. preteklega leta 363

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo 
projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«

2. člen
V 12. členu Odloka o proračunu Občine Sevnica (Uradni 

list RS, št. 79/19) se v prvem odstavku znesek spremeni tako 
da znaša 1.046.980 EUR.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0023/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2398. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Ob-
čine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) 
je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 23. 9. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Sevnica

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o spremembi Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 80/20), tako da se glasi:

»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan 
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2399. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski 
svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi  

Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevni-
ca (Uradni list RS, št. 80/20), tako da se glasi:

»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2400. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 
23. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi  

Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o spremembi Odloka o usta-

novitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica (Uradni list 
RS, št. 80/20), tako da se glasi:

»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2401. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov v javnih vrtcih na območju Občine 
Sevnica

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
94/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 2., 4., 
17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je 
Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 23. 9. 
2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  

v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Ob-

čine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih pro-
gramih od 1. 10. 2020 dalje:

v EUR
Oddelek 1. st. obdobja 

1–3 let
Oddelek 2. st. obdobja 

3–4 let
Oddelek 2. st. obdobja 

3–6 let
Kombiniran  

oddelek
Vrtec Ciciban Sevnica 547,58 421,98 394,09 445,11
VVE pri OŠ Blanca 478,30 / 368,63 426,47
VVE pri OŠ Krmelj 549,65 / 391,34 424,71
VVE pri OŠ Šentjanž / / / 483,76

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na znaša 1,85 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten 
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške ne-
porabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna 
skupnost zavezanka.

Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan od-
sotnosti do 8.00 ure.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko:

– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezerva-
cijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 
en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo 
v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o 
plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen 
pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine 
zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za 
neporabljena živila in plačilom staršev;

– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene naj-
manj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predlo-
žitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervaci-
jo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o 
plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije 
obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotno-
sti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se 
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po 
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti 
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru 
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgu-

sta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica 
vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsa-
kega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.
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5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo 

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu.

Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna 
oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena pro-
grama deli v skladu s koledarjem delovnih dni.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka 
iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna 
zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

6. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za 

vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % 
od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se 
poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, 
da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se 
akontacija ne vrne.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 
Občine Sevnica, št. 6020-0006/2019, z dne 26. 9. 2020 (Uradni 
list RS, št. 58/19).

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020 dalje.

Št. 602-0015/2020-1
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2402. Sklep o pripojitvi Javnega podjetja 
Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju 
Komunala d.o.o. Sevnica

Na podlagi 505., 521. in 585. člena ter 618. do 622. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 2. in 8. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica (Uradni 
list RS, št. 17/17 in 80/20), 2. in 8. člena Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Uradni list RS, 
št. 2/17, 27/18 in 80/20) in 18. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski 
svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o pripojitvi Javnega podjetja  

Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju 
Komunala d.o.o. Sevnica

1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k pripojitvi 

družbe – Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobo-
de 9, 8290 Sevnica, kot prevzete družbe, k družbi – Javnemu 
podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 
8290 Sevnica, kot prevzemne družbe.

2. člen
Občinski svet Občine Sevnica pooblašča poslovodstvo 

družb, da skleneta pogodbo o pripojitvi družbe – Javnega 
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k družbi – Javnemu podjetju 
Komunala d.o.o. Sevnica.

Občinski svet Občine Sevnica soglaša z osnutkom pogod-
be iz prejšnjega odstavka, ki je priloga tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 311-0001/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020

Župan 
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SLOVENSKE KONJICE

2403. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 77. člena Statuta Občine 
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 
69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni 
seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 80/19 in 38/20) se drugi odstavek 
2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 14.245.272,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.574.807,00

70 DAVČNI PRIHODKI 10.709.797,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.350.297,00
703 Davki na premoženje 1.105.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 254.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.865.010,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.663.700,00
711 Takse in pristojbine 10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 26.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.310,00
714 Drugi nedavčni prihodki 142.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 183.500,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 100.000,00
73 PREJETE DONACIJE 5.390,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.390,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.481.575,00
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.456.575,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 25.000,00

78 78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00

786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.792.216,00
40 TEKOČI ODHODKI 2.906.000,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 639.100,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 103.900,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.935.680,00
403 Plačila domačih obresti 24.900,00
409 Rezerve 202.420,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.762.598,00
410 Subvencije 81.000,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.607.547,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 343.990,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.730.061,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.694.367,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.694.367,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 429.251,00
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 183.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 246.251,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.) –546.944,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (75) 0,00

75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 656.050,00
50 ZADOLŽEVANJE 656.050,00

500 Domače zadolževanje 656.050,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 512.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 512.000,00

550 Odplačila domačega dolga 512.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

SREDSTEV  
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –402.894,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 144.050,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 546.944,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.435.638,50
9009 Splošni sklad za drugo 1.435.638,50

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0190/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

2404. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Ko-
njice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 
24. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča grajeno javno 

dobro lokalnega pomena nepremičnin parc. št. 818/2 k.o. 1119 
Loče, površine 451 m2, parc. št. 818/3 k.o. 1119 Loče, površine 
625 m2, parc. št. 818/4 k.o. 1119 Loče, površine 44 m2 in parc. 
št. 818/5 k.o. 1119 Loče, površine 65 m2. Pri navedenih parce-
lah z ID znaki 1119 818/2, 1119 818/3, 1119 818/4 in 1119 818/5 
se vpiše lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari 
trg 29, Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti 

značaj zemljišča – grajeno javno dobro lokalnega pomena. 
Po izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina postane last 
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0002/2020-4(160)
Slovenske Konjice, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud 
za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni 
list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščav-
nici na 16. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o dodeljevanju finančnih spodbud  
za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

1. člen
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v 
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 42/08).

2. člen
3. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Višina enkratnega prispevka znaša 400,00 EUR«.

3. člen
4. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Zahtevku mora vlagatelj priložiti:
– obrazec vloga za izplačilo finančne spodbude ob rojstvu 

otroka,
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– transakcijski račun vlagatelja.
Dokazilo o stalnem prebivališču matere in otroka ter davč-

no številko pridobi organ občinske uprave po uradni dolžnosti«.

4. člen
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenjeni.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0001/2008-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. septembra 2020

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana

2406. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o stimulaciji študentov 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni 
list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščav-
nici na 16. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij  

ob Ščavnici
1. člen

S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Sveti Jurij ob Ščav-
nici (Uradni list RS, št. 85/13).

2. člen
13. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem 

glasi:
»Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit 

znaša neto:
– višješolski strokovni program 20,00 EUR
– visokošolski strokovni program 

(1. bolonjska stopnja) 21,00 EUR
– univerzitetni program 

(1. bolonjska stopnja) 25,00 EUR
– magisteriji stroke (ZA imenom) 

(2. bolonjska stopnja) 30,00 EUR
– doktorat znanosti (PRED imenom) 

(3. bolonjska stopnja) 34,00 EUR«

3. člen
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenjeni.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 604-0001/2009-006
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. septembra 2020

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana

TRŽIČ

2407. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Tržič

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09, – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 
– ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnika o katastrih 
gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2), 3. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 
in 15/17 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 
92/13), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 9. in 18. člena Statuta 
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine 
Tržič na 14. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo  

na območju Občine Tržič

1. člen
Spremeni se 4. člen, tako, da se glasi:
»(1) Območja javnega vodovoda so, skladno s 7. in v 

povezavi z 9. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo, prikazana 
na temeljni topografski karti, ki je priloga 1 temu odloku.

(2) Javna služba v Občini Tržič, po območjih javnega vo-
dovoda iz 1. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe o oskrbi s 
pitno vodo, se izvaja iz naslednjih vodovodnih sistemov:

1. Vetrno (ID 1853),
2. Ljubelj (ID 1082),
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3. Brezje (ID 1084),
4. Mestno zajetje (ID 1085),
5. Žegnani studenec (ID 1086),
6. Črni gozd (ID 1087),
7. Dolina (ID 1519),
8. Preska (ID 1520),
9. Jelendol (ID 1789),
10. Paloviče (ID 2973).«

2. člen
Nova priloga 1 nadomesti priloge od 1-11 obstoječega 

odloka.

3. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni in v uporabi.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2019
Tržič, dne 17. septembra 2020

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic
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DOBROVA - POLHOV GRADEC

2408. Obvezna razlaga določb v »Tabeli 1: Usmeritve 
za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni 
pogoji za posamezne enote urejanja«, 
»Priloge 2« v povezavi s četrtim odstavkom 
48. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – 
obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – 
uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) in 93. člena Po-
slovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 31/12) je Občinski svet Občine Dobrova - 
Polhov Gradec na 11. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
določb v »Tabeli 1: Usmeritve za OPPN  
ter posebni prostorski izvedbeni pogoji  

za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2«  
v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,  
št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18  

– obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno 
besedilo – UPB1)

v naslednjem besedilu:
»V ''Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski 

izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja'' (v nadaljevanju 
Tabela 1), ''Prilogi 2'' Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 
56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo – UPB1; v nadaljevanju Odlok) je ma-
ksimalna dovoljena višina objektov (stolpec ''Max. višina objek-
tov'') določena na različne načine: ponekod s točno določeno 
številko izraženo v metrih, drugod le z višinskim gabaritom 
(etažnostjo), spet drugod z obema kriterijema, zgolj opisno, ali 
pa s sklicevanjem na ureditev maksimalne višine iz podrobnih 
prostorskih izvedbenih pogojev. Ta določila posebnih prostor-
skih izvedbenih pogojev je v povezavi s četrtim odstavkom 
48. člena Odloka treba razumeti tako, da se za posamezne 
EUP, za katere so predpisani takšni posebni prostorski izvedbe-
ni pogoji iz Tabele 1, glede maksimalne dovoljene višine objek-
tov upošteva izključno zgolj določbe teh posebnih prostorskih 
izvedbenih pogojev (Tabela 1, stolpec ''Max. višina objektov''), 
ne pa tudi določb glede dovoljene višine iz podrobnih izvedbe-
nih pogojev. To pomeni, da v primerih, ko je maksimalna višina 
objektov v posebnih izvedbenih pogojih (stolpec ''Max. višina 
objektov'') določena le z višinskim gabaritom (etažnost), opisno 
ipd., ne pa s točno določeno višino v metrih, določbe o točno 
določeni maksimalni višini (izraženi v metrih) iz podrobnih 
izvedbenih pogojev v skladu s četrtim odstavkom 48. člena 
Odloka v tej EUP ne veljajo. To prav tako pomeni, da ko je s 
posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji maksimalna višina 
objekta določena le s točno določeno številko v metrih, opisno 
ipd., določbe iz podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev o 
višinskih gabaritih (etažnosti), kot merilu maksimalne dovoljene 
višine objekta, v takih EUP ne veljajo.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-0004/2020-1
Dobrova, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) 
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni 
seji dne 23. septembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
V 1. členu se za besedami »(v nadaljevanju: občinski 

podrobni prostorski načrt)« doda »in njegove spremembe in 
dopolnitve«.

2. člen
2. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj 

ureditvenega območja predvideva gradnja štirinajstih enosta-
novanjskih objektov, štirih stanovanjskih dvojčkov, ter ureditev 
zelenih, prometnih in drugih utrjenih površin v skupni uporabi. 
V okviru toleranc občinskega podrobnega prostorskega načrta 
je na obravnavanem območju mogoče zgraditi od 22 do 26 sta-
novanjskih enot, v nekaterih objektih pa je dopustno urediti 
prostore za opravljanje mirne poslovne dejavnosti.«

3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Sestavni deli sprememb in dopolnitev občinskega po-

drobnega prostorskega načrta so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje 

načrte
1.1/1 Izsek iz občinskega prostorskega 

načrta M 1:5000
2.1/1 Načrt ureditvenega območja M 1:500
2.5/1 Zakoličbeni načrt z načrtom 

parcelacije M 1:500
3.1/1 Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:500
3.5/1 Prometna ureditev M 1:500
3.6/1 Zbirni načrt komunalnih vodov M 1:500
3.7/1 Požarno varstvo M 1:500
III. Priloge
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine 

Dobrova - Polhov Gradec
2. Strokovne podlage in posebni elaborati
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta
5. Povzetek za javnost.«.

4. člen
5. člen se dopolni z novim drugim in tretjim odstavkom, 

ki se glasita:
»Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-

storskega načrta je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., 
Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8497, v marcu 
2020. Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-
storskega načrta imajo v državnem prostorskem informacij-
skem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 1276.«

5. člen
6. člen se za zadnjim petim odstavkom dopolni z novima 

odstavkoma, ki se glasita:
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»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta zajema zemljišče s par-
celno številko 760/22, k. o. Šujica. Meja ureditvenega območja 
je prikazana v karti št. 2.1/1 »Načrt namenske rabe prostora«.

Površina ureditvenega območja sprememb in dopolni-
tev občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša skupaj 
2.392 m2.«

6. člen
V 8. členu se:
– prvi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi: »Z elek-

trično energijo se naselje napaja iz TP Gabrje.«;
– v drugem odstavku se briše del stavka za vejico, ki se 

glasi »ki bo do izgradnje napajalnega plinovoda do naselja 
Gabrje priključeno na začasne plinske postaje«.

7. člen
V 9. členu se:
– drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: »V morfo-

loški enoti ME1 je predvidena gradnja štirih enostanovanjskih 
stavb.«;

– osmi odstavek spremeni, tako da se glasi: »V ureditve-
nem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so 
predvidene gradnje 24 stanovanjskih enot (14 enostanovanj-
skih objektov, 5 dvojčkov), ureditev skupnih površin v naselju 
ter izvedba prometne in komunalne ureditve. V okviru toleranc 
se število stanovanjskih enot lahko poveča v ME1 na največ 
šest, namesto enostanovanjskih stavb 1/1 in 1/3 se lahko gradi 
enostanovanjska dvojčka in v ME2 na največ tri stanovanjske 
enote v objektu. Namesto enostanovanjske stavbe se lahko 
gradi enostanovanjski dvojček ali ena tristanovanjska stavba. 
Na ta način se poveča skupno število stanovanjskih enot v 
naselju na 26.«;

– v enajstem odstavku prva alineja spremeni tako, da se 
glasi: »V morfološki enoti ME1 je teren oblikovan v treh terasah, 
ki se spuščajo od zahoda proti vzhodu. Dovoz do objektov je s 
severa po skupnem zasebnem dovozu C4. Dostopi do objektov 
so v pritličju na severni strani objektov.«.

8. člen
V 10. členu se:
– prva alineja prvega odstavka točke 10.1. Proste površi-

ne ob objektih spremeni, tako da se glasi: »V morfološki enoti 
ME1 se tlakovane površine in nivojska parkirišča uredijo na 
severni strani gradbenih parcel. Na severni strani objektov je 
skupni zasebni dovoz C4, po kateri je mimo hišnih predvrtov 
urejen dostop do objektov. Parkirišča so predvidena na severni 
strani, na južni strani objektov so predvideni ograjeni vrtovi z 
zunanjimi bivalnimi površinami.«;

– v tretjem odstavku točke 10.2. Ograje in oporni zidovi 
briše navedba morfološke enote »ME1«;

– v četrtem odstavku v podnaslovu »V morfološki enoti 
ME1«:

– prva in druga alineja nadomestita z novo alinejo, ki se 
glasi: »– ograje na parcelnih mejah«;

– tretja alineja spremeni, tako da se glasi: »– izvedba 
opornih zidov na meji med objekti 1/2, 1/3 in 1/4 ter na meji 
med ME1 in ME2. Višina vidnega dela opornih zidov je lahko 
največ 1,00 m.«;

– četrta alineja briše.

9. člen
V 11. členu se:
– v točki 11.3. Lega stavb za prvim odstavkom doda nov 

drugi odstavek, ki se glasi: »Lega stavb v ME1 je določena v 
karti št. 2.5/1. »Načrt parcelacije« s koordinatami v D96/TM 
koordinatnem sistemu.«

– točka 11.4. Morfološka enota ME1 spremeni, tako da 
se glasi:

»– namembnost: štiri enostanovanjske stavbe, stavbi 1/1 
in 1/3 se lahko izvedeta kot dvojčka,

Stavba 1/1, 1/2, 1/3 in 1/4:
– tlorisna dimenzija: 12,00 m x 9,00 m, dopustno odsto-

panje +0,50 do –1,00 m,
– etažnost: K+P+M, izvedba kleti je dopustna, če je 

tehnično izvedljiva glede na geomehansko poročilo,
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 

35–40 stopinj, sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico 
objekta, smer slemena poteka vzporedno s plastnicami, osvetli-
tev podstrešnih (mansardnih) prostorov je dovoljena s frčadami 
in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od 
slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi po-
enoteno oblikovane,

– višina kolenčnega zidu sme biti največ 1,50 m,
– kota slemena sme biti največ 8,80 m nad koto final-

nega tlaka v pritličju,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, 

npr. omet, rezan les, rezan les v kombinaciji z ometom, steklo, 
fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo.«

– v točki 11.9. Idejna višinska regulacija:
– v prvem stavku briše oznaka »ME1«;
– za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Za 

morfološko enoto ME1 so kote finalnega tlaka v pritličju nave-
dene v karti št. 3.1/1 »Arhitektonsko zazidalna situacija.«.

10. člen
V 13. členu se:
– v naslov člena doda besedi »in nezahtevnih«;
– v drugem odstavku alineji nadomestita z alinejo, ki se 

glasi:
»– garaže ali nadstreški nad parkirnimi mesti z bruto po-

vršino do 40 m2, lope v sklopu garaže ali nadstrešnice, zimski 
vrtovi, senčnice, pergole, letne kuhinje, zunanja stopnišča, vo-
dni zbiralniki, bazeni, grajeni ribniki in okrasni bazeni, ureditve 
dvorišča in vrta (parkirišča za lastne potrebe, dovozi, dostopi, 
druge zunanje grajene ureditve za dostop in neovirano rabo 
objekta ipd.) ter objekti in ureditve za začasno zadrževanje 
padavinskih voda.«;

– za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Druga določila, ki veljajo za gradnjo enostavnih in nezah-

tevnih objektov v ME1:
– enostavni in nezahtevni objekti, ki imajo enega ali več 

prostorov, v katere človek lahko vstopi, morajo biti najmanj 
1,50 m oddaljeni od sosednje meje, ostali enostavni in nezahtev-
ni objekti morajo biti najmanj 0,50 m oddaljeni od sosednje meje,

– enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovno 
usklajeni z glavnim objektom na zemljišču.«.

11. člen
V 14. členu se:
– v poglavju Dostop do objektov:

– drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski objekti v ME3 in ME4 bodo dostopni peš 

po pločniku s širino 1,50 m, v ME1 bodo dostopni po napajalni 
cesti C1 in po skupnem zasebnem dovozu C4 s širino 3,00 m, 
v ME2 in ME5 pa po napajalnih cestah C1 in C3.«;

– doda nov stavek, ki se glasi: »Skupni zasebni dovoz 
C4 služi kot obračališče na koncu ceste C1, pred priključkom 
na cesto C1 v dolžini 10,00 m ne sme biti ovir, ki bi onemogo-
čale obračanje vozil.«;

– v poglavju Mirujoči promet v prvem stavku pika zamenja 
z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen stanovanjske eno-
te v ME1, kjer je treba za vsako stanovanjsko enoto predvideti 
najmanj dve parkirni mesti. Ob skupnem zasebnem dovozu C4 
je treba urediti tri parkirna mesta.«.

12. člen
V 15. členu se:
– za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energet-

ske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju 
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so:



Stran 5666 / Št. 134 / 2. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije

– vsi predvideni objekti znotraj območja morajo biti pri-
ključeni na obstoječe ali načrtovano komunalno in energetsko 
infrastrukturno omrežje, in sicer na vodovodno, kanalizacijsko, 
plinovodno in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko 
objekti priključeni na elektronsko komunikacijsko omrežje. Pri-
ključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev 
vodov;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav 
in vodov. Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– trase komunalnih, energetskih in elektronsko komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in 
odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur;

– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 

posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ-
kov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve 
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za to območje;

– obstoječe komunalne, energetske in elektronsko ko-
munikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno 
zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati 
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi 
ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so 
posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

– poleg s tem OPPN določenih ureditev komunalne opre-
me je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih vodov 
in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb obravnavanega 
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju 
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe 
ureditev po tem OPPN;

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov;

– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko 
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.«;

– v točki 15.1. Kanalizacija:
– drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se 

glasi: »Potekala bo po trasi napajalne ceste na severozaho-
dnem delu OPPN (C1), po komunalnem koridorju v morfoloških 
enotah ME1 in ME3, trasi nove ceste (C2), ki poteka skozi 
novo naselje zahodno od Jarčjega potoka, po trasi obstoječe 
dovozne ceste (C3), ki poteka vzhodno od Jarčjega potoka, ter 
komunalnem koridorju na zemljišču s parcelno številko 763/2, 
k. o. Šujica.«;

– v drugem odstavku briše drugi stavek;
– v tretjem odstavku v drugem stavku zamenja beseda 

»olja« z besedo »olj«.;
– v četrtem odstavku zamenja navedba seznama parcel 

tako, da se glasi: »760/24, 760/46, 760/5, 760/6 in 922/6, vse 
k. o. Šujica«;

– za petim odstavkom doda nov odstavek, ki se gla-
si: »Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom 
samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz morebitnih kleti 
je možen le preko črpališč.«;

– sedmi odstavek, ki se glasi: »Padavinske vode s streh 
in utrjenih površin ob objektih se bodo preko hišnih kanaliza-
cijskih priključkov stekale v javno kanalizacijo za padavinske 
vode.« spremeni, tako da se glasi: »Padavinske vode s streh 

in utrjenih površin ob objektih je treba v čim večji možni meri 
zmanjšati z zadrževanjem ali z ukrepi za ponovno uporabo 
padavinske vode. Preostale padavinske vode s streh in utr-
jenih površin ob objektih se bodo preko hišnih kanalizacijskih 
priključkov stekale v javno kanalizacijo za padavinske vode.«;

– v enajstem odstavku na koncu stavka spremeni na-
vedba kanalov tako, da se glasi: »S, S1 in S2«;

– v dvanajstem odstavku v drugem stavku brišeta be-
sedi »že projektiran« in besede »po načrtu PGD/PZI št. 0202-
01-4-43, Kalkem, d.o.o.,«;

– v štirinajstem odstavku v drugem stavku brišeta be-
sedi »že projektiran« in besede »po načrtu PGD/PZI št. 0202-
01-4-43, Kalkem, d.o.o.,«;

– v petnajstem odstavku navedbi kanala S doda števil-
ka 1, tako, da se navedba kanala glasi »S1«;

– za petnajstim odstavkom doda nov odstavek, ki se 
glasi: »Kanal S2 – DN 250 bo potekal po komunalnem koridorju 
od severnega proti južnemu delu morfološke enote ME1 in ME3 
do kanala S.«;

– v šestnajstem odstavku na koncu stavka spremeni 
navedba kanalov tako, da se glasi: »M, M1 in M2«;

– v sedemnajstem odstavku v tretjem stavku spremeni 
navedba parcele tako, da se glasi »760/45, k. o. Šujica«;

– v osemnajstem odstavku v drugem stavku spremeni 
navedba parcel tako, da se glasijo: »760/46, 760/24, 760/5, 
760/6 in 922/6, k. o. Šujica«;

– za devetnajstim odstavkom doda dva nova odstavka, 
ki se glasita:

– »Kanal M2 – DN 300 bo potekal po trasi napajalne 
ceste C1 in trasi komunalnih vodov v morfoloških enotah ME1 
in ME3 do kanala M.

– Pred izgradnjo kanalizacije S2 in M2 za komunalne 
in padavinske odpadne vode za potrebe načrtovanih objektov v 
morfološki enoti ME1, je potrebna hidravlična preveritev ustre-
znosti načrtovane in že zgrajene kanalizacije za komunalno 
in padavinsko odpadno vode (dimenzije, padci, zmogljivost 
zadrževalnika ipd.) in po potrebi predvideti ustrezne ukrepe.«;

– enaindvajseti odstavek briše.
– v točki 15.2. Vodovod spremeni tekst tako, da se glasi:
»Objekti v ureditvenem območju bodo priključeni na pred-

videni vodovod v naselju z navezavo na občinsko vodovodno 
omrežje, ki poteka po obstoječi cesti na južni strani območja 
urejanja in preko morfoloških enot ME1, ME2 in ME3. Za 
oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo objektov v morfolo-
ških enotah ME1 in ME2 bo vodovod potekal po komunalnem 
koridorju v morfološki enoti ME1 in se priključil na obstoječi 
vodovod v skrajno jugovzhodnem delu morfološke enote ME1. 
Obstoječi vodovod na tem odseku se ukine. Za oskrbo s pitno, 
sanitarno in požarno vodo objektov v morfoloških enotah ME3 
in ME4 bo vodovod potekal po cesti C2 in se priključil na obsto-
ječi vodovod v obstoječi cesti na južni strani območja urejanja. 
Za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo objektov v morfo-
loški enoti ME5 bo vodovod potekal po cesti C3 do obstoječega 
vodovodnega omrežja.

Predvideni vodovod v naselju ima premer cevi 100 mm 
in je opremljen z nadzemnimi in podzemnimi hidranti. Na pred-
videnem vodovodu, na skrajnem severnem delu skupnega 
zasebnega dovoza C4, je predviden nadzemni hidrant.

Sanitarno, pitno in požarno vodo je mogoče zagotoviti iz 
obstoječih vodnih virov.

Na območju OPPN je dopustna gradnja, rekonstrukcija in 
obnova drugih vodovodov za potrebe zagotavljanja ustreznih 
tehničnih in kapacitivnih pogojev na vodovodnem omrežju.

Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati 
idejno zasnovo št. 149/D-07-IDP, ki jo je izdelal Komunala 
projekt, d.o.o., v juniju 2007, dopolnjeno v maju 2008, in idejno 
zasnovo št. 561/ID-19-IZP, ki jo je izdelal Komunala projekt, 
d.o.o. v septembru 2019.«;

– v točki 15.3. Ogrevanje:
– v tretjem odstavku briše drugi stavek;
– v četrtem odstavku spremeni prvi stavek tako, da 

se glasi: »Za oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom je 
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treba zgraditi glavno srednjetlačno plinovodno omrežje, ki se 
bo navezalo na plinovodno omrežje v glavni dovozni cesti skozi 
Gabrje in na plinovodno omrežje v cesti zahodno od območja 
OPPN.«;

– v isti točki briše peti odstavek;
– v točki 15.4. Elektroenergetski vodi:

– namesto prvega in drugega odstavka navede nov 
odstavek, ki se glasi: »Območje se napaja iz TP Gabrje prek 
kabelske kanalizacije, ki poteka od TP do objektov.«;

– v tretjem odstavku briše besede »vzdolž ceste C1,«;
– v četrtem odstavku briše besede »od betonskega 

droga na parceli št. 768 k.o. Šujica in«;
– briše zadnji peti odstavek;

– v točki 15.5. Telekomunikacijski vodi:
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Za po-

trebe občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba 
zgraditi kabelsko kanalizacijo od točke navezave na telekom 
omrežje TC Dobrova po obstoječi cesti in novo predvideni cesti 
C2 ter komunalnem koridorju v morfološki enoti ME1 in ME3. 
Za tri objekte na vzhodnem delu se zgradi kabelska kanaliza-
cija po novi napajalni cesti C3 in obstoječi napajalni cesti do 
teh objektov;

– v tretjem odstavku beseda »parcelah« spremeni v 
»parceli«, beseda »in« zamenja z vejico, briše navedba parcele 
»758/1« ter doda besede »k. o. Šujica,«;

– v točki 15.6. Javna razsvetljava v prvem odstavku briše 
drugi stavek;

– v točki 15.7. Odpadki:
– v prvem odstavku besedi »v garažo« zamenja z be-

sedami »na cesto C1«;
– drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Pri 

projektiranju je treba upoštevati predpise, ki urejajo področje 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.«.

13. člen
V 16. členu se za tretjim poglavjem doda novo četrto 

poglavje, ki se glasi:
»16.4. Varovanje virov pitne vode
Pokrite prometne površine, parkirišča in garaže, zlasti kle-

tne, morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema – lovilne 
sklade, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse 
snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso more-
biti razlito ali razsuto količino nevarnih snovi oziroma tekočin.«

14. člen
V 19. členu se:
– v poglavju Delovne površine briše tretji stavek;
– v poglavju Hidrantna mreža v drugem odstavku pika 

zamenja z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen inter-
vencijske poti, postavitvene površine in hidranti v ME1, ki so 
prikazani v karti št. 3.7/1 »Požarno varstvo««;

– v poglavju Evakuacijske površine za oklepajem doda 
besede »in skupni zasebni dovoz C4«.

15. člen
V 20. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja je treba opredeliti in upoštevati vse 
naravne omejitve (erozivnost, plazovitost terena, ponikovalna 
sposobnost terena) in cono potresne ogroženosti (definirana s 
projektivnim pospeškom tal 0,25), ter temu primerno predvideti 
tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne 
hidrološke in geološke raziskave glede erozivnosti, plazovitosti 
in ponikanja, ki bodo predvidevale ustrezne ukrepe.«

16. člen
V 21. členu se:
– prva alineja drugega odstavka spremeni, tako da se 

glasi:
»– P1/1 – parcela objekta 1/1«;
– za prvo alinejo se doda tretjo do peto alinejo, ki se 

glasijo:

»– P1/2 – parcela objekta 1/2,
– P1/3 – parcela objekta 1/3,
– P1/4 – parcela objekta 1/4,«.
– za devetindvajseto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 

»– C4 – parcela skupnega zasebnega dovoza,«;
– v tretjem odstavku za besedo »parcel« vstavi vejica in 

doda besedilo, ki se glasi: »razen površine in podatki za za-
količbo parcel v ME1, ki so prikazane na karti št. 2.5/1 »Načrt 
parcelacije« in vejica;

– v četrtem odstavku za besedo »parcel« vstavi vejica in 
doda besedilo, ki se glasi: »razen parcel v ME1, ki so oprede-
ljene po D96/TM koordinatnem sistemu« in vejica.

17. člen
V 23. členu se:
– v prvem stavku za besedo »gradnja« doda besedo 

»javne«;
– v tretjem stavku briše oznaka »ME1«;
– v četrtem stavku pred oznako ME2 doda oznaka 

»ME1,«.

18. člen
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica so 
stalno na vpogled pri:

– Občini Dobrova - Polhov Gradec,
– Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik.

19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015/2020-1
Dobrova, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

2410. Zaključni račun Občine Dobrova - 
Polhov Gradec za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in 16. člena Statuta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) 
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradecna 11. redni 
seji dne 23. septembra 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019

1. člen
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme 

zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova 
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- Polhov Gradec za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, nji-
hovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični 
del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Št. 007-0007/2020-3
Dobrova, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

HORJUL

2411. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Obči-
ne Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je 
Občinski svet Občine Horjul na 12. redni seji dne 29. 9. 2020 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 1697/2, k.o. 1991 Vrzdenec (ID 7080336)
– parc. št. 1731/2, k.o. 1992 Horjul (ID 6306058)
– parc. št. 1731/3, k.o. 1992 Horjul (ID 6306057)
– parc. št. 1732/4, k.o. 1992 Horjul (ID 6870966).

II.
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega 

dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Hor-
jul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000, 
do deleža 1/1.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0004/2020-1
Horjul, dne 30. septembra 2020

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KRANJ

2412. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2131 
STRAŽIŠČE parcela 1243/4 (ID 7078929) 
in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE 
parcela 1243/5 (ID 7078930)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 30/17 – UPB-1 in 70/18) je Svet Mestne občine Kranj 
na 18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina 2131 
STRAŽIŠČE parcela 1243/4 (ID 7078929)  

in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 
1243/5 (ID 7078930)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 

2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/4 (ID 7078929) in katastrska 
občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930), prene-
ha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE 

parcela 1243/4 (ID 7078929) in katastrska občina 2131 STRA-
ŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930), se izbriše zaznamba 
javnega dobra z oznako ID omejitve 20259457.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-117/2019-406207
Kranj, dne 16. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

MIREN - KOSTANJEVICA

2413. Odlok o subvencioniranju komunalnega 
prispevka za mlade in mlade družine 
v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet 
Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 
sprejel

O D L O K
o subvencioniranju komunalnega prispevka  

za mlade in mlade družine  
v Občini Miren - Kostanjevica

1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za 

subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina sub-
vencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Miren 
- Kostanjevica.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada 

upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v na-
daljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega 
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega 
objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objek-
ta na območju Občine Miren - Kostanjevica.

(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare 
več kot 37 let.
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(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z 
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 
37 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo 
življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zako-
nom določene družinske oblike.

(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 37 let, se štejejo 
osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 37 let.

(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije 
samo enkrat.

3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je 

upravičen upravičenec, ki na območju Občine Miren - Kosta-
njevica prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega 
stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stano-
vanjskega objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega 
člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni 
lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega 
stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stano-
vanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustano-
vljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.

4. člen
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca zna-

ša:
– 40% od odmerjenega komunalnega prispevka, do naj-

več 6.000,00 evrov za mlade;
– 60% od odmerjenega komunalnega prispevka, do naj-

več 8.000,00 evrov za mlade družine.

5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z 

vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje 

za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka na prvi stopnji.

6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti na-

vedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih 
pogojev po tem odloku.

(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma re-
konstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za 
subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo 
že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.

(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičen-
ca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine 
pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade dru-
žine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.

(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanj-
skega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo 
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svo-
je stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega 
objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.

(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali 
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom 
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti 
starejši od 3 mesecev.

7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se upo-

rabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči pristoj-

ni organ občinske uprave z upravno odločbo.

8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje 

komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odo-
brenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih 
prihodkov občinskega proračuna.

9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena sub-

vencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali 
objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju 
deset let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v sedmih letih od 
dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, 
za katerega mu je bila dodeljena.

10. člen
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega 

prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona o urejanju 
prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko 
vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2020-9
Miren, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2414. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 17. člena Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo  

v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica ustanavlja 

na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren - Ko-
stanjevica (v nadaljevanju: Svet) in določa naloge ter sestavo 
sveta.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(1) Svet deluje kot posvetovalno telo občinskega sveta
(2) Svet ima 8 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po 

poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in 

institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:

– 1 predstavnik občinske uprave,
– 1 predstavnik vzgojno izobraževalnih organizacij,
– 1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva,
– 1 predstavnik policije,
– 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
– po en predstavnik vsake izmed treh volilnih enot v 

Občini Miren - Kostanjevica (Bilje, Miren ter Kostanjevica na 
Krasu) in jih predlagajo posamezne krajevne skupnosti, ki te 
volilne enote sestavljajo.
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3. člen
(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občin-

skemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij iz 
2. člena tega odloka.

(2) Svet ima predsednika in podpredsednika. Svet na prvi 
redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predse-
dnika in podpredsednika.

(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru 
njegove odsotnosti ali zadržanosti.

(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za po-
trebe sveta zagotavlja občinska uprava.

(5) Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj pova-
bi k sodelovanju Komisijo za tehnično urejanje prometa ter tudi 
druge predstavnike, ki niso člani Sveta.

4. člen
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje 

naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za var-

nost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 

varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-

obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti,

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na lokalni ravni,

– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za 
promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in 
društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno 
varnost.

5. člen
Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, ki se nanašajo 
na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delov-
nih teles občinskega sveta in župana.

6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v 

cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Miren - 
Kostanjevica ter iz drugih sredstev za ta namen.

7. člen
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, kate-

remu enkrat letno poroča o svojem delu.

8. člen
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe 

veljavnega Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sve-
ta, članov sveta krajevnih skupnosti ter članov drugih občinskih 
organov Občine Miren - Kostanjevica.

9. člen
Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče župan Občine 

Miren - Kostanjevica in jo vodi do izvolitve predsednika.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-20/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
na nepremičnini parc. št. 3138/4 k. o. 2332 
Kostanjevica na Krasu

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Ob-
čine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra  
na nepremičnini parc. št. 3138/4  
k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini parc. št. 3138/4 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha 

imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Miren 
- Kostanjevica.

3. člen
Ta slep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0018/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2416. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 1730 k. o. 2330 Sela na Krasu

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1730 

k. o. 2330 Sela na Krasu

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi ne-
premičnina parc. št. 1730 k. o. 2330 Sela na Krasu, ki v naravi 
predstavlja nekategorizirano javno pot.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0019/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2417. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli 
št. 1037 in 1043 obe k. o. 2334 Lipa

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet 
Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 
2020 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parceli  

št. 1037 in 1043 obe k. o. 2334 Lipa

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita 
naslednji nepremičnini:

– parcela št. 1037 k. o. 2334 Lipa, ki v naravi predstavlja 
del lokalne ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 75/15) kot lokalna cesta LC 260024 Lipa–skozi vas–LC 
260051 (križišče)

– parcela št. 1043 k. o. 2334 Lipa, ki v naravi predsta-
vlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 75/15) kot javna pot JP 760801 Križišče–Dolnji Konec–Gor-
nji konec–spomenik in nekategorizirano javno pot.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremič-
nini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ob-
činska javna cesta.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0012/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

RAZKRIŽJE

2418. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Razkrižje za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremem-
bami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje 
na 11. redni seji dne 29. 9. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Razkrižje za leto 2020

1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje 

za leto 2020 (Uradni list RS, št. 65/19) tako, da se glasi:
»

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2020

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1.378.734,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.014.907,80

70 DAVČNI PRIHODKI 883.403,00
700 Davki na dohodek in dobiček 835.271,00
703 Davki na premoženje  40.032,00
704 Domači davki na blago in storitve  8.100,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 131.504,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 76.004,80
711 Takse in pristojbine  1.000,00
712 Globe in druge denarne kazni  16.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki 30.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 20.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 28.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 257.975,67
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 153.575,25
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. prorač EU 104.400,42

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 57.850,62
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU  
za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 57.850,62

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.459.871,81
40 TEKOČI ODHODKI 330.711,92

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  121.148,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 19.917,00
402 Izdatki za blago in storitve 175.310,75
403 Plačila domačih obresti 3.300,00
409 Rezerve 11.036,17

41 TEKOČI TRANSFERI 554.750,29
410 Subvencije 63.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  255.700,00
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412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 32.620,96
413 Drugi tekoči domači transferi 203.429,33

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 556.746,60
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 556.746,60

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.663,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 12.663,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –81.137,72
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
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 127.758,00
50 ZADOLŽEVANJE  127.758,00

500 Domače zadolževanje  127.758,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 78.083,00
55 ODPLAČILO DOLGA (550) 78.083,00

550 Odplačila domačega dolga 78.083,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –28.462,72
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 52.675,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 81.137,72
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2019  28.462,72
«

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje 

za leto 2020 (Uradni list RS, št. 65/19) ostanejo nespreme-
njena.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0039/2019-3
Šafarsko, dne 30. septembra 2020

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

2419. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca 
pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami), 31. člena Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 
s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03 s spremembami) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje 
(Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet 
Občine Razkrižje na 11. redni seji dne 29. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni 

šoli Janeza Kuharja Razkrižje

1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni 

šoli Janeza Kuharja Razkrižje znaša 455,00 EUR.
Cene veljajo od 1. 10. 2020.

2. člen
Stroški živil znotraj cene programa znašajo 33,33 EUR 

mesečno. Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka 
zniža za stroške neporabljenih živil.

3. člen
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za 

vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne 
dnevne oskrbnine.

4. člen
V času daljše odsotnosti (strnjeno nad 15 delovnih dni) 

se na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznih zdravniških 
potrdil zaračuna 50% z odločbo določenega prispevka (zmanj-
šano za stroške neporabljenih živil).

5. člen
Za manjkajoče število otrok do zgornje meje oblikovanja 

oddelka se vrtcu s strani Občine Razkrižje zagotovijo finančna 
sredstva v višini cene programa brez stroškov živil.

6. člen
Starši, ki otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti 

v času poletnih počitnic (julij, avgust) želijo rezervirati mesto, 
plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 25% višine njihovega 
plačilnega razreda določenega z odločbo o višini plačila za 
program vrtca zmanjšanega za stroške živil kot rezervacijo. 
V kolikor imajo starši v vrtec vključenih več kot enega otroka, 
velja to določilo samo za otroka za katerega se ne sofinancira 
plačilo staršev iz državnega proračuna.

Določilo pod to točko velja samo za starše za katere je 
po zakonu Občina Razkrižje zavezanka za plačilo razlike do 
ekonomske cene.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep OS 

Občine Razkrižje št.: 032-0008/2017-3 z dne 22. 12. 2017.

8. člen
Ta sklep se v posreduje Vrtcu in objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1. 10. 2020.

Št. 032-0003/2020-8
Razkrižje, dne 30. septembra 2020

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

2359. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slo-
venske tiskovne agencije 5613

2360. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5613
2361. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5613
2362. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5614
2363. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5614
2364. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5614
2365. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5614
2366. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5614
2367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5615
2368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5615
2369. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo 5615
2370. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, pod-

predsednika, članov in namestnikov članov Prei-
skovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme 
ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za 
zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 
do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 5615

VLADA
2371. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo 

vode za proizvodnjo električne energije na delu 
vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola 5616

2372. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju In-
štituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni 
zavod 5616

MINISTRSTVA
2373. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega 

in občinskih proračunov za leto 2020 5617
2374. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi de-

lovnih mest direktorjev s področja dela, družine in 
socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov 5618

USTAVNO SODIŠČE
2375. Odločba o ugotovitvi, da 24. točka drugega od-

stavka 10. člena Odloka o krajinskem parku Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib ni v neskladju z Ustavo in 
zakonom ter o zavrženju pobude 5618

OBČINE
AJDOVŠČINA

2376. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodar-
skih javnih službah v Občini Ajdovščina 5625

BLED
2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 2 5625

BREZOVICA
2378. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2020 5628

DOBROVA - POLHOV GRADEC
2408. Obvezna razlaga določb v »Tabeli 1: Usmeritve 

za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogo-
ji za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2« v 
povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - 
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 
37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 
– uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 5664

2379. Odlok o rebalansu proračuna Občine Do-
brova - Polhov Gradec za leto 2020 5628

2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu za obmo-
čje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica 5664

2410. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec 
za leto 2019 5667

HORJUL
2380. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za pro-
gram splošne in družinske medicine v Občini Hor-
jul 5629

2411. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5668
KRANJ

2381. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno 
besedilo – UPB3) 5630

2382. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja 
prostora KR ST 9/1 – Stražišče na zemljišču parc. 
št. 173/2 k.o. Stražišče 5644

2383. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prosto-
ra RA 6 v Mestni občini Kranj 5644

2384. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG 
OB SAVI parcela 565/40 (ID 6479672) 5646

2385. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE 
parcela 2715/42 (ID 7082481) 5646

2386. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ne-
premičnini katastrska občina 2127 NEMILJE par-
cela 1291/4 (ID 7069181) in katastrska občina 
2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180) 5646

2412. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ne-
premičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE 
parcela 1243/4 (ID 7078929) in katastrska občina 
2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930) 5668

2387. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi ob-
močij parkiranja, taks in cen parkirnin 5646
LJUBLJANA

2388. Ugotovitveni Sklep o uskladitvi odstotkov glasov 
županov občin članic Sveta RCERO Ljubljana 5647

2389. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja enote 
urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete – 
Foersterjev vrt) 5647

2390. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, 
ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 
7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, 
CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop 
in CT 46 Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 
in C3) 5648
MEDVODE

2391. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za 
leto 2020 5648

2392. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 
lastnine 5650

2393. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena 5650
MIREN - KOSTANJEVICA

2413. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka 
za mlade in mlade družine v Občini Miren - Kosta-
njevica 5668

2414. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica 5669

2415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepre-
mičnini parc. št. 3138/4 k. o. 2332 Kostanjevica na 
Krasu 5670

2416. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1730 k. o. 2330 
Sela na Krasu 5670

2417. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parceli št. 1037 in 1043 
obe k. o. 2334 Lipa 5671

PIRAN
2394. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 

2020 5650



Stran 5674 / Št. 134 / 2. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije

2395. Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih stori-
tev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki 5653

2396. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
občinskega pomena 5655

RAZKRIŽJE
2418. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Razkrižje za leto 2020 5671
2419. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnov-

ni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 5672

SEVNICA
2397. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za 

leto 2020 5656
2398. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Občini Sevnica 5657
2399. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

podjetja Komunala d.o.o. Sevnica 5657
2400. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica 5658
2401. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-

mov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica 5658
2402. Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. 

Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sev-
nica 5659

SLOVENSKE KONJICE
2403. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2020 5659
2404. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 5660

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence 
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici 5661

2406. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 5661

TRŽIČ
2407. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo 

na območju Občine Tržič 5661

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 134/20 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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